Till alla fastighetsägare i Istorp och Öxnevalla
Fiber i Istorp och Öxnevalla ekonomiska förening registrerades på hösten 2014, och första årsmötet
hölls i februari 2015. Förberedelserna för fiber till alla medlemmar i Istorp och Öxnevalla är nu i full gång.
Varför skall du som fastighetsägare ta ställning till fiber? Jo, för att uppkoppling genom ADSL via
kopparnätet kommer alltmer att inskränkas eftersom kopparnätet inte kommer att underhållas och
repareras – och då försvinner det fasta nätet för telefon och Internet helt. Mobila lösningar är osäkra och
kan inte leverera samma kapacitet som det fasta nätet, men det kan fiber. Och fiber kan mer!
Fiber är en fast lösning och är driftsäkert, okänsligt för störningar, har en livslängd på mer än 50 år,
förbereder för framtidsinriktad teknisk utveckling – t.ex hemtjänst och larm, ökar valfriheten för
tjänsteleverantörer, ger billigare kombinationstjänster för telefoni, Internet och TV med hög hastighet,
HDTV och 3D, mm.
Dessutom höjs värdet på fastigheten med 20 000 – 30 000 kr, eftersom en kommande köpare annars får
stå för kostnader för tillkoppling själv och de kan bli betydande.
Just nu förbereder styrelsen ansökningar för bidrag och sponsring, vilket innebär att de som är/blir
medlemmar nu får ta del av de bidrag som kommer att delfinansiera etableringen. Föreningen kommer
att ha flera lokala partners för samverkan med nätplanering och i nätdragning, vilket också kommer att
ge lägre kostnader för medlemmarna vid etableringen.

Bli medlem nu och tag som fastighetsägare del av fördelarna med fiberetableringen i
ditt område! Det kommer aldrig att bli billigare än nu.
Styrelsen har skissat på uppskattad kostnad per fastighet beroende på antalet medlemmar vid
etableringen av de drygt 500 fastigheterna i området – ett exempel kan vara att om 200 fastigheter
deltar i etableringen blir den uppskattade kostnaden per fastighet ca 15 000 kr, men om 300 fastigheter
deltar blir den uppskattade kostnaden per fastighet betydligt lägre
Ju fler vi blir, desto billigare blir det således för varje fastighetsägare. När kommer allt att bli av?
Styrelsen siktar på att skicka in ansökan för bidrag under sommaren 2015 och vi hoppas kunna börja
projektering under 2016. Tidsplanen beror även på våra blivande samarbetspartners.
Vill du fråga om något gällande FIBISOX eller om arbetet med fiberetableringen, ring:
Hans-Olof Elglund 0706313353 eller Kjell Carlsson 0705099778 eller Thomas Lennartsson 0705090264

Bli medlem nu genom att besöka hemsidan www.fibisox.se och registrera dig. Bekräfta
medlemskapet genom att betala insatsavgift 100kr plus medlemsavgift för 2015, vilken
är 200kr, till bankgiro 578-1307.
Välkommen som medlem!
Du som redan är medlem, prata med dina grannar som fortfarande funderar. Alla medlemmar kan följa
utvecklingen via hemsidan www.fibisox.se som uppdateras kontinuerligt.
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