LITE MÄThIT'TTIGT
Fibernät är en framtidsinvestering som gör att vi fiir en infrastruktur som fungerar både fiir
som bor i byn nu, och många år framöver ftir våra barn och barnbarn. Nu är en statlig
subventionerad utbyggnad av fibernät på gång i bygden och vi har en chans att fa ett väldigt
mycket snabbare och pålitligare bredband, TV och Telefoni jämfört med det vi har idag.
Fibernätet är 2000-talets motsvarighet

till

telefonnätet "koppamätet" som nu

åir

oss

ett sekel gammalt.

Stadsnätet säljer bredbandsanslutning via optisk fiber, vars kapacitet är överlägsen alla andra
bredband och klarar framtidens höga krav. Bredband på riktigt, skulle vi vilja säga. Nätuerket av
fiber kallas Stadsnät. Idag finns det Stadsnät i över 150 områden i Sverige.

En viktig aspekt är att det måste finnas tillräckligt med underlag i området (cirka 65 %)
beställningar fiir att det ev. skall bli en utbyggnad av fiber i aktuellt området.

Att inte attvara med nu utan

våinta och ansluta sig

i efterhand, blir betydligt dyrare,

Ett stadsnät bidrar till utveckling och tillviixt inte bara genom sin höga kapacitet, utan också
genom att det är öppet nät. Det enda du köper av oss är anslutningen. Sedan kan du köpa vilka
tjåinster du vill (lnternet, Telefoni och TV). Konkurrensen ökar utbudet och siinker priset.
Anslutningskostnaden är en engångsinvestering som ökar viirdet på din bostad, och du betalar
bara fiir tjiinsterna du använder. Stadsnät bygger fiber i Kristianstads och Åhus samt att det nu
börjar byggas ute på landsbygden.

Klarar störningar eftersom information i fiberoptiska kablar överftirs via ljussignaler är det
oerhört driftsiikert och mycket okänsligt fiir störningar. Då fiberkabeln inte kan leda elekhicitet
påverkas exempelvis fiberoptiken inte alls av åska. Likaså är ledningen då den grävs ned också väl
skyddad från andra oväder och skaderisker.
Olika tjänster Genom en {iberledning har man möjlighet att koppla in larm och övervakning via
webbkamera av exempelvis sin bostad. I vissa delar av landet arbetar redan en del kommuner pä att
med hjälp av webbteve prova fiärrsjukvård. Samt att du säkrar bygdens fortlevnad, attraktionsvärdet
ökar. Inte oviktigt ftir oss som älskar den här bygden. Med bredbandstelefoni ringer man både
betydligt billigare och säkrare ?in genom dagens koppar- och luftburna ledningar.

