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Fiber ger råg i bygden

Bredband gör landsbygden framtidssäker
Askeryd byanät har beviljats bidragspengar från Länsstyrelsen men det är nu som
det riktiga arbetet börjar.
Först och främst ska vi bestämma var vi ska gräva ner fibern och det beror på var
medlemmarna bor. Vi kommer bara att gräva till de fastigheter som är medlemmar. Man kan göra en jämförelse med elektrifieringen av landsbygden på 40-talet.
De som trodde på elektriciteten anmälde sig. De som inte anmäler sig nu kommer
sannolikt inte att få fiber under överskådlig tid. Avgiften till föreningen kommer
troligen också att bli dyrare i framtiden.
Bredband med fiber ända fram till bostaden är en framtidssäker infrastruktur.
Då kan man vara säker på att det är möjligt att få tillgång till både dagens och
morgondagens tjänster som höghastighetsinternet, utbildning, hemsjukvård och
framtida tjänster som vi idag inte kan överblicka. Du behöver heller inte oroa dig
för om Telia avvecklar kopparnätet.
Om du inte tycker dig ha behov av fiber idag är det ändå en bra investering för
framtiden. Det går bra att bara betala för anslutningen och sedan avstå abonnemang med månadskostnad.
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Vad får du för pengarna?
99 Fast telefoni (som fungerar även när kopparnätet plockats ned) och du
kan fortfarande använda din gamla telefon och ditt gamla telefonnummer.
99 Larm fungerar precis som idag.
99 Internet (med högsta möjliga hastighet både nu och i framtiden)
99 Allt detta i en enda driftsäker, nedgrävd kabel som du själv äger.
99 Betydligt snabbare och pålitligare Internet
99 Spara pengar på billigare telefoni, TV och bredband
99 För ca 350 kr/månad får du 18 TV-kanaler, fast telefoni och bredband
99 Bättre TV-mottagning, HDTV, hyra filmer
99 Höjer värdet på fastigheten
99 Lättare att hyra ut fastighet
99 Ej väderberoende, ej åskkänsligt
99 Förbättrar möjligheten till vård i hemmet
99 Framtidssäker teknik. 3G och 4G kommer aldrig att nå upp till fiberkapacitet. Framtida 5G på planeringsstadiet spås bli inomhusnät.
99 Marknaden är inte intresserad av att bygga fibernät på landsbygden
99 Det kommer med all sannolikhet bli dyrare att gräva för fiber i framtiden
99 Gör landsbygden mer levande och attraktiv
99 Lätt att förbereda för framtida teknisk utveckling

Bli medlem idag
Gör så här för att bli medlem i Askeryd byanät ekonomisk
förening: Betala in 200 kr till Bg 663-2301 och skicka e-post till
info@askerydnatet.se med namn, adress, telefon och fullständig
fastighetsbeteckning. Du kan också skicka uppgifterna med vanlig
post till Lars-Inge Hansson, Högelid, 578 93 Aneby.
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Kontakta oss i styrelsen om du vill veta mer

6394536
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