
Var med och skapa vår 
framtid – anmäl dig idag!
www.fiberibrunskog.se

Vill du vara säker på att ha tillgång till 
telefon, internet och tv i framtiden?

Då är det dags att satsa på fiber!

FIBER I BRUNSKOG

Har du frågor kring fiber? Prata med någon av oss:

Jan Fogelberg, Edane 0570-504 33 jan.fogelberg@gmail.com

Lennart Hagegård, Edane 073-032 03 90 lennart@hagegard.se

Martin Frykberg, Sandviken 070-268 73 74 martin@sandvikengarden.se

Bo Anesäter, Skärmnäs 070-647 80 21 ulla.anesater@swipnet.se

Anna Magnusson-Nyström, Berga 070-545 21 92 vandrarhem@telia.com

Anna Tindefjord, Vikene 070-798 13 97 t_aanna@hotmail.com

Anders Lundmark, Kronan 070-672 43 33 anderslundmark@telia.com

Andreas Olsson, Takene 070-650 64 64 andreaso.bjorkebo@gmail.com

Carl-Eric Engström, Åmot 070-674 97 81 ceeallt@telia.com

Lotta Arenö, Åmot 070-247 57 90 hello@smalltown.se

VÄLKOMMEN PÅ 
INFORMATIONSTRÄFF 
tisdag 26 mars kl. 19,

Thorsborg, Edane 

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/fiberibrunskog



Tiden med telefoni och tv som den ser ut 
idag är snart inget annat än ett kapitel i 
historieböckerna. Telia har redan börjat 
montera ned olönsamma kopparnät och vi 
på landsbygden blir hänvisade till trådlösa 
system och mobiltelefoner med osäker täckning.

Samhället bygger allt mer på att vi ska kunna 
kommunicera via internet, och när kopparnätet 
försvinner är vi även där hänvisade till masterna 
med deras begränsade täckning och låga 
kapacitet – och ju fler som kopplar upp sig desto 

sämre blir det.

För att följa med i utvecklingen behöver vi i Brunskog en tillförlitlig och 
framtidssäker internetuppkoppling och fungerande telefoni för att kunna 
utveckla vår hembygd för långsiktig överlevnad. Lösningen heter FIBER!

Genom att dra fiber till våra fastigheter får vi tillgång till:

INTE BARA INTERNET VARFÖR BEHÖVS FIBER?

VAD INNEBÄR FIBER I BRUNSKOG?

VAD SKA JAG GÖRA NU?

Samtliga ovanstående tjänster är under ständig 
utveckling och ligger till grund för en bättre 
service och större trygghet.

Brunskog behöver fiber för att leva och 
utvecklas!

Telias teknikbyte, där 
fast telefoni byts ut mot 
trådlös telefoni, beräknas 
vara klart 2015. 
Källa: pts.se

De gamla näten är helt enkelt omoderna och klarar inte dagens och 
morgondagens tjänster.

Vi vet att fiberoptiken klarar denna successiva 
ökning med råge. Det är därför den kallas för 
den mest framtidssäkra tekniken. Det finns 
idag redan 700 fiberföreningar i Sverige som 
byggt sina egna fibernät.

Fiber i Brunskog blir en lokal satsning 
som görs av oss själva, delvis 
finansierad av bidrag. Vi kommer att 
bilda en ekonomisk förening som styr 
arbetet med att gräva ner fiberkabel 

till alla fastigheter som vill vara med.
Fibernätet kommer ägas av oss själva.

Vi räknar med att anslutningsavgiften kommer att ligga på 
ca 20 000 kr per fastighet om 60-70% av Brunskogs hushåll 
ansluter sig. Avgiften beräknas man kunna tjäna in på ca 7 år 
tack vare att vi får tillgång till billigare tjänster än idag.

Anmäl ditt intresse att medverka till att göra Brunskog ännu attraktivare 
på www.fiberibrunskog.se. Att ansluta sig i efterhand blir definitivt en 
dyrare historia. Dels blir man utan bidrag och dessutom blir kostnaden 
för arbetet faktisk. Så häng med på satsningen mot framtiden!

Vill du veta mer? Välkommen på informationsträff på Thorsborg i Edane 
tisdag 26 mars kl. 19.00!

• Internet med hög hastighet
• TV-program, nyheter, film och radio
• Skolor på landsbygden
• Telefon
• Trygghetslarm
• Ökat attraktionsvärde för Brunskog

• Studier hemifrån
• Sjukvård via distans            
• Lokalt företagande
• Distansarbete
• Fjärrstyrning av fritidshus
• Ökat fastighetsvärde

www.fiberibrunskog.se www.fiberibrunskog.se


