Minnesanteckningar från stormöte i
Nyhems Fiber ekonomisk förening 2015-07-09
Deltagare: Hasse Eriksson från ByNet, Marie Bjänndal, Tommy Persson, Anna
Jönsson, Peter Persson och Anne Eriksson från styrelsen, samt 16 intresserade
personer.

Läget idag
Marie Bjänndal redogjorde för föreningens arbete fram till idag. Det har gått trögt med
ansökan om ekonomiskt stöd (EU-medel), men inte beroende på föreningen, utan på
Jordbruksverket som har skjutit upp ansökningsdatum i flera omgångar. Till slut blev
allt klart och vår ansökan är nu inskickad. Beslut sägs tas i augusti (men det kan
säkert ändras…)
När föreningen fått besked om hur mycket EU-bidrag vi får, så kallar styrelsen till en
extra föreningsstämma. Där beslutar vi (=alla närvarande medlemmar) om fibernätet
ska byggas eller inte.
Nästa steg är att upphandla markentreprenör samt systemleverantör. Bräcke
kommun ska hjälpa oss att göra det.

Grovprojekteringen
Hasse Eriksson, ByNet, visade kartan över de anslutningar som våra 98 medlemmar
ger. Det är från Grötingen, via Nyhem med avstickare mot Hovdsjö, vidare via Ulvsjö,
Dockmyr och ända bort till Gastsjö. Det är långa sträckor och få abonnenter, ett snitt
på 750 meter kabel/abonnent. Det är mycket.
Föreningen ska jobba vidare med förbättringsförslag till projekteringen, naturligtvis
med hjälp av ByNet och Bräcke kommun. Det gäller bl.a. att försöka övertala
Skanova, som har fiber i banvallen, att vi skulle kunna få ansluta fibernätet på fler
ställen än i Nyhem. Det skulle spara många kilometer grävning och kabeldragning
om även Grötingen, Dockmyr och Gastsjö kunde få fibern direkt via banvallen.

Kostnad för fibernätet
Den projekterade kostnaden idag är på knappt 5 miljoner kronor. Räknat på 100
anslutningar, så blir kostnaden 48 800 kr/anslutning. Om vi får 50 % i bidrag, så blir
det ändå 24 400 kr/anslutning. Om föreningen avtalar med Skanova på samma sätt
som övriga fiberföreningar i kommunen gjort, så betalar Skanova 8 400 kr/anslutning
i hyra för de första fem åren. I slutändan skulle det alltså bli 16 000 kr/anslutning. Det
är jämförbart med vad de betalar i Bräcke, Gällö och Kälarne för sina anslutningar.

Detta är alltså grundat på den projektering som är gjord nu. Det är det allra sämsta
scenariot. Vi alla i föreningen måste jobba för att minska kostnaderna. Det kan ske
genom:




Förkorta sträckorna med kabel (=förbättra projekteringen)
Bli fler medlemmar. Ju fler som delar på kostnaden, desto mindre kostar varje
anslutning.
Eget, ideellt arbete i så stor utsträckning som möjligt.

Hur får jag råd med investeringen?
Om man inte vill betala hela investeringen på 16 000 kr (eller vad det nu blir) på en
gång, så erbjuder Telia Finans en lånefinansiering. Då betalar man 650 kr/månad i
fem år. I den summan ingår både avbetalning OCH ett paket med tv, telefoni och
internet. Efter de fem åren kan man själv välja tjänsteleverantör.

Vad kostar det med tv, telefoni och internet via fiber?
De första fem åren har föreningens medlemmar en gruppanslutning via
Skanova/Telia. Kostnaden för tv, internet och telefon blir ca 340 kr/mån för den som
har betalt sin anslutning.
Som en jämförelse har normalhushållet i Sverige redan idag kostnader för telefoni, tv
och internet på 650 kr/månad. Detta blir alltså inte dyrare. Du kan enkelt räkna ut hur
dina kostnader ser ut idag:
Fast telefon
Tv
Internet
summa
Annat som diskuterades:
Varför kan vi inte behålla kopparnätet? Svar: Det har för dålig kapacitet. Det
räcker inte till för dagens tjänster. Det finns redan kommuner i Sverige som inte har
några gamla ledningar kvar. Även här i Bräcke har kopparledningarna tagits bort i
många byar. Teknikskiftet har gått för långt.
Kan man inte ansluta sig senare? Svar: Jo, det kan man, men det kommer att bli
till den kostnad som nätägaren bestämmer (Skanova). Jämförbart med hur det går till
idag när man vill dra elnätet till ett nytt ställe. Fibernätet dimensioneras med extra
anslutningar för att ge möjlighet till anslutningar i efterhand.
Vad kommer det att kosta om fem år? Svar: Det vet ingen. Men konkurrensen i
utbudet av tjänster gör att stora prishöjningar inte är troliga.
Och batteribackup, IP-telefoni, grävdjup och en del annat diskuterades också!

Några önskemål som framfördes:



Möjlighet att ansluta sig i framtiden på ett enkelt sätt, så att man inte måste
bestämma sig definitivt för ja eller nej nu.
Ett utskick till medlemmarna om kostnaderna och finansieringsmöjligheten.

Slutord
Marie tackade för visat intresse och påminde om att föreningen är vi alla tillsammans.
Ska vi lyckas bygga ett lokalt fibernät, så måste alla medlemmar hjälpas åt. Det är ett
omfattande arbete. Tillsammans kan vi lösa ett problem i taget och nå målet.

Antecknat av Marie Bjänndal, sekreterare i Nyhems fiber ek.för.
PS. Mina kostnader för fast telefon, bredband och tv via parabol är 1008 kr/månad!

