Upprop

till alla hushåll, företag och
fritidsboende i Styrsjöbo!
Vid informationsmötet om bredband via fiber den 2 november blev det
klarlagt att vår by uppfyller kraven för att kunna söka stöd ur
Jordbruksverkets program för fiberprojekt. Vi vet att Dalaenergi redan har
sökt sådant stöd för att kunna bygga fibernät gemensamt i Heden och
Styrsjöbo. Ett krav för att projektet skall vara genomförbart är att
anslutningsgraden blir minst 50 % av de permanentbebodda fastigheterna
i byarna.
Vid mötet bildades en arbetsgrupp som kommer att ta frågan vidare för
vår bys räkning. Vår första uppgift är att mobilisera intresset i byn för att
ansluta sig till ett fibernät. Med detta som grund kan vi ta upp diskussion
med såväl Dalaenergi som eventuella andra leverantörer. Därför gör vi nu
detta upprop.

Varför fiber?
Stor kapacitet
Kapaciteten i en fiberoptisk kabel är mycket stor och kan utan problem
användas för telefon, tv och internet samtidigt. Den som vill koppla in en
högupplöst HDTV kan även göra detta utan problem. Dagens fibernät
klarar minst 1000 megabit per sekund både till och från användaren.
Hastigheten är den samma oavsett hur många i området som använder
nätet samtidigt.

Men mobilt bredband då?
Mobilt bredband fungerar bra på många håll i Styrsjöbo. Men en nackdel
med mobilt internet är att det många gånger inte är stabilt och att
hastigheten sänks om många kopplar upp sig mot samma mast.
Hastigheten minskar också med ökat avstånd till masten. Idag är det
kanske hållbart att ordna sin internetanslutning så här, men inte att titta

på TV, och framförallt inte för högupplöst TV. Våra vanor och behov
utvecklas hela tiden. Via internet tittar vi allt mer på film och olika
playtjänster, vilket ökar datatrafiken oerhört mycket. Eftersom
mobiloperatörerna mer och mer går över till att ta betalt per överförd
megabyte kan detta bli väldigt kostsamt. Fiberanslutningen, däremot,
räknar inte på hur många megabyte du nyttjar.

Framtidssäkert
Ett fibernät har en livslängd på minst 50 år. Skulle det i framtiden komma
tjänster som behöver ännu större överföringshastigheter är det endast
utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna som behöver bytas
ut. Kabeln och nätet i övrigt är detsamma.
Dagens kopparnät för telefoni och Internet är sårbart, långsamt och
omodernt och håller på att monteras ned, något som givetvis skyndas på
av fiberutbyggnaden.

Möjligheter - inte bara internet
Framtidens tjänster som exempelvis HDTV via bredband, IP-telefoni och
vård i hemmet kommer att kräva att kopparledningarna ersätts med
optisk fiberkabel. Den som inte är intresserad av bredbandsuppkoppling
kan utnyttja fibernätet för bara telefoni och tv.
Den ökade kapaciteten ökar också möjligheten för fler att använda
uppkopplingen samtidigt och/eller att använda flera tjänster samtidigt.
T.ex. att någon pratar i videosamtal med kompisar samtidigt som någon
annan laddar ner filer, någon tittar på HDTV eller kanske spelar in avsnitt
från favorit-TV-serien samtidigt.

Spara pengar varje månad
Fiber är inte bara smidigt, det är prisvärt också! Med möjlighet till samma
leverantör av internet, TV och telefoni får du allt på samma faktura,
smidiga kontaktvägar och ett bättre pris än om du hade haft tjänster från
olika leverantörer. Det dyra är grävningen och därmed anslutningsavgiften
men detta är ju en engångssumma som du kan tjäna in på några år.
Aktuella anslutningsavgifter just nu på andra håll i kommunen ligger på
omkring 20.000:-.
Anslutningskostnaden för den som väljer att gå med i ett senare skede
kommer antagligen bli avsevärt högre än om man ansluter sig från början.

Höj värdet på din fastighet
Fastighetsmäklare vittnar i många fall om att värdet på ett hus går upp
med mer än anslutningsavgiften då man installerat fiber och omvänt så
minskar värdet på ett hus som inte har en anslutning om det finns
möjlighet till det i närområdet. Du kan ansluta din villa utan att beställa
några tjänster som en förberedelse för framtiden.

Värde för bygden
Vårt närområde blir mer attraktivt att flytta till om det finns fiber. Bättre
möjligheter skapas även för företag att etablera sig och för att jobba
hemifrån. Fibernätet är en investering i både förbättrad miljö och levande
landsbygd.

Klarar störningar
Eftersom information i fiberoptiska kablar överförs via ljussignaler är det
oerhört driftsäkert och mycket okänsligt för störningar. Då fiberkabeln inte
kan leda elektricitet påverkas fiberoptiken inte alls av åska.

Vi hoppas att så många som möjligt av oss alla i Styrsjöbo tar den här
möjligheten att få fart på utvecklingen. Även alla fritidsboende, som ju
självklart också har ett ansvar för vår bygd.
Med svarskupongen på baksidan visar du att du är intresserad av
att bli uppkopplad. Du förbinder dig inte till någonting, men
tillsammans kan vi skicka en stark signal om att byns framtid är viktig för
oss!

Hälsningar
Arbetsgruppen för fiber till Styrsjöbo:
Alexander Andersson, Per Håkan Jansson, Anders Stenback, Jimmy
Stenvall, Niclas Wiklund, Per Arne Åberg

P.S. Ring oss om du har några frågor!

jag är intresserad av att bli
uppkopplad med bredband
via fiber.
Namn / företag .................................................................................................................................

Postadress ........................................................................................................................................

E-postadress .....................................................................................................................................

Lämna eller posta kupongen till Styrsjöbo byförening, Styrsjöbo
Styrsjöbovägen 66, 793 92 Leksand, eller anmäl ditt intresse till
info@styrsjobo.se.
Vi behöver ditt svar senast den 15 december.



Ja,

