
   
 

 

Detta informationsblad går ut 
till alla hushåll i östra 
Sventorp. Oavsett om du 
anmält ditt intresse tidigare 
eller ej, vill vi att du anmäler 
dig på ett av de två sätt som 
anges i den högra spalten 
gällande det fibernät som 
kommer att byggas i östra 
Sventorp. 

Arbetsgruppen för fibernät i Östra Sventorp 
har tidigare fått in ca 100 intresse-
anmälningar för fibernät inom kartans 
område (se baksida). Vi går nu ut för att få 
ett ja, nej eller vet ej från alla i området, även 
om du anmält dig tidigare. 

Varför fibernät? 
Sverige är på väg ifrån kopparnätet för 
telefoni och internet (ADSL). Inom vårt 
område är många kopparnät dåliga och 
underhållet är minimalt. Alla aktörer är 
överens om att kopparnätet inte har någon 
framtid. Telia har redan börjat nedmontera 
kopparnätet på flera platser. 

Dagens och framtidens mobilnät har inte 
täckning (speciellt på landsbygden) eller 
tillräcklig kapacitet för ge bra hastigheter 
för många samtidiga användare. 

Alla vill ha en snabb, pålitlig och 
framtidssäker anslutning för internet, 
telefoni och TV. Lösningen heter fibernät, 
som idag kan ge upp till 1000 Mbit/s till varje 
hushåll. Internet-anslutningar via koppar-
nätet kan idag som bäst ge ca 1 % av den 
hastigheten. Fibernätet har obegränsad 
kapacitet och kan möta framtidens krav. 
Bonus är att fibernätet är okänsligt för 
väder, vind och åska. 

Över hela landet byggs idag fibernät. Bara i 
västra Götaland finns det idag, på 
landsbygden, över 150 föreningar som 
planerar att bygga sina egna fibernät. I 
Skövde kommun finns det idag ca 10 
fiberföreningar som är under uppstart för att 
bygga fibernät inom sina resp. områden. 

Öppet nät 
Fibernätet i Östra Sventorp kommer att vara 
ett öppet nät vilket innebär att alla som 
ansluter sig själva väljer leverantör av 
internet, telefoni och TV. Man betalar 
endast för den eller de tjänster man vill ha. 

Redan idag kan man köpa tjänster för 
telefoni och TV via fibernätet. Om 5 år 
kommer en majoritet av den svenska 
befolkningen få telefoni och TV levererat via 
fiber istället för på de traditionella sätten. 

Vad kostar det? 
Fiberföreningar bekostar det som kallas 
kanalisering, vilket är de tunna slangar som 
läggs i marken fram till varje fastighet som 
ansluts till fibernätet. 50 % av detta står EU 
för. 

Kostnaden för att gräva och lägga ner 
slangar beror på många faktorer, men den 
klart viktigaste är hur många som vill ansluta 
sig när fibernätet byggs. Andra föreningar 
som redan byggt sina nät har hamnat på en 
total kostnad mellan 15-30 000 kr per 
fastighet. Kostnaden betalas i omgångar 
över den tid det tar att bygga fibernätet. 

Om du har internet, telefoni och flera TV-
kanaler så kan kostnaden för fiber betala sig 
redan på 3 år då dessa tjänster är betydligt 
billigare i fibernät. 

Kan jag ansluta mig senare? 
Det finns inga garantier för att man kan 
ansluta sig senare. Om möjligheten ens 
finns så kommer kostnaden att vara 
uppskattningsvis 2-4 ggr högre än att 
ansluta sig direkt när fibernätet byggs. 

Tidsplanen 
Om allt går som tänkt så bildar vi 
tillsammans en fiberförening söndagen den 
26e januari 2014 kl. 16 i Sventorps 
bygdegård. Därefter upphandlas grävning 
och nedläggning av kanalisation. Målet är 
att grävningen påbörjas under våren 2014 
att nätet kan vara fullt driftsatt under 2015. 

Tillsammans bygger 
vi framtiden! 

Fibernät Östra Sventorp 
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Dags för DIG att ta ställning  JA 
 NEJ 
 KANSKE 

ANMÄL DITT BESLUT! 

Oavsett om du vill vara 
med eller ej, eller om du 
känner dig osäker så vill 
vi att du hör av dig till oss 
senast fredag den 13e 
december. 

Alternativ 1:  

Anmäl på vår hemsida 
http://sventorp.net 

Alternativ 2:  

Om du inte har tillgång 
till internet, ring någon i 
arbetsgruppen nedan. 

 

Arbetsgruppen 
Arbetsgruppen består av: 

Andreas Erson, Nybacken 
0736 – 352 562 

Uno Fredriksson, Stora Långaskede 
0706 – 578 572 

Tommie Pettersson, Stora Björstorp 7 
0709 – 621 604 

Jessica Rytter, Kullamossen 7 
0705 – 096 898 

Per Stigson, Alebäckens Gård 
0706 – 670 255 

Karl-Olof Svensson, Stora Långaskede 2 
0735 – 588 319 

Om du har frågor så kan du även komma i 
kontakt med oss via e-post på: 
fiber@sventorp.net. 
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Områdeskarta 
Det inringade området nedan är det område som fiberföreningen för 
östra Sventorp har ansvar för. Skövde kommun planerar att försöka 
starta fiberföreningar som angränsar mot området. Redan idag finns 
en fiberförening som angränsar norrut.  
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