
Styrelsen för Norra Strö Fiber ek.för  
når du via e-post:  

 
fiber@norrastro.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare info hittar du på vår hemsida  

www.norrastro.se 

under fliken ”Fiber till byn” 

 

April. 2012 

Ordförande Östen Warnhag 0707-794 628  

Sekreterare Magnus Nilsson 0709-528 542  

Kassör Lena Westerlundh 0705-230 450 

Styrelseledamot William Hamilton 0705-574 180  

Styrelseledamot Keld Brodersen 0705-952 243  

Styrelseledamot Otto Nordqvist 0708-528 310  

Styrelseledamot Tommy Svensson 0708-267 276  

Styrelsesuppleant Ola Rolandsson 076-886 80 09  

Styrelsesuppleant Lotta Abrahamsson 0733-264 643  

Styrelsesuppleant Louise Stenviken 0731-587 720  

Tillgång till bredband Tillgång till bredband   
 

med tillräcklig kapacitet gör att  

vår bygd är attraktiv för både  

nuvarande och framtida invånare  

samt näringsliv. 

 

 Hög kapacitet för datatrafik är ett  

måste för att möta framtidens behov. 

 

Med lokalt initiativ har vi nu möjlighet att få tillgång till  

 statliga medel för utbyggnad av fibernät på landsbygden 
 

 Under förutsättning att ”Fiber till byn” är genomförbart erbjuds samtliga  
fastighetsägare i området anslutning. Det är därför viktigt att alla tar  
del av denna information om ni är intresserade av att er fastighet skall 
få tillgång till fiberbaserat bredband.  

 

 Varför fiberbaserat bredband? 
 

°     Du får - i samma fiberledning - Internet, TV (med tillgång till fler 
     tjänster) och telefon 

°    Du får en överföringshastighet (Mbit/s) som endast begränsas av  
 vilket abonnemang du väljer 

°    Du får en stabil uppkoppling av hög kvalité i jämförelse med andra  
     alternativ såsom ADSL och mobilt bredband.  

°    Du kan sänka dina månadskostnader för bredband, TV och telefon.  

°    Du höjer värdet på din fastighet 

°    Alltmer information skickas elektroniskt och nya användnings-             
 områden tillkommer hela tiden. 

°    Vill du kunna jobba hemifrån är ett driftsäkert nät ett måste. 

°    Mindre underhåll (inga antenner/paraboler). Fiber av glas är  
     okänsligt för blixtnedslag 

 

 



 

Framtidssäkert 
 

En tillväxt av nya användningsområden pågår hela tiden. Allt fler tjänster 
som kräver hög kapacitet kommer att kunna distribueras hem till dig,  
t.ex. larm, bevakning, video, samhällstjänster, säkerhetskopiering. 

Allt i en och samma fiber! 

 

 

 

 

 

 

Investering 
Tillsammans gör vi en investering. Ju fler vi är som delar på den desto  
lägre blir kostnaden för den enskilda fastighetsägaren. 

Ett riktvärde för investeringen är cirka 45.000-60.000 kr/anslutning 
varav du som fastighetsägare endast betalar ca 15.000 kronor enligt 
aktuella regler 

Vid en bra finansiering med tillräckligt många anslutna fastighetsägare  
kan månadskostnaden för TV-, Internet- och telefonavgifter hamna på 
samma nivå som idag men med oändligt mycket större kapacitet och  
driftsäkerhet.  
Gå in på vår hemsida för att se detaljkalkyler och exempel.  

 

Det finns flera faktorer som kan påverka priset neråt. T.ex. 

°    lägre investeringskostnad om fler ansluter sig 

°    eget arbete  

 

Vi kommer att undersöka olika alternativ till finansiering så att så  
många som möjligt kan ansluta sig. 

 

 

 

Bli medlem i Norra Strö Fiber ek.för. 
 

Fastighetsägare till ca 85 fastigheter har under januari-mars 2012  
anmält sitt intresse för fiber och med detta underlag har vi nu bildat  
Norra Strö Fiber ekonomisk förening. 

 

Underlaget för våra anbudsförfrågningar, ansökan om projektstöd hos  
bl.a. Länsstyrelsen och PTS samt uträkning av en mer exakt  
investeringskostnad/fastighet är antal medlemmar i Norra Strö Fiber  
ekonomisk förening. 

Är du intresserad av att ansluta även din fastighet till fiber?  
Bli medlem idag! 

Blankett för din medlemsansökan finns för utskrift på vår hemsida 
www.norrastro.se under fliken ”Fiber till byn”.  

Den första insatsen är 100 kronor 

Medlemsavgiften för 2012 är 100 kronor. 

Inbetalning gör du till bankgiro 843-6461.  
Glöm inte att ange fastighetsbeteckning på inbetalningen. 
 

På vår hemsida kan du ta del av föreningens stadgar samt aktuell  
information om vårt arbete. 

Du är välkommen med frågor och undringar. Kontaktinfo finns på  
baksidan av den här foldern. 

 

 

  


