Välkommen till Informationsmöte om

Fiber i Sandhult & Bredared
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Efter ett initiativ av LRF Bredared-Sandhult så har en arbetsgrupp bildats
med syftet att undersöka möjligheterna att bilda två ekonomiska föreningar
med målet att bygga ett fibernät i och kring Sandhult samt Bredared. Som
boende i detta område vill vi bjuda in dig till ett informationsmöte där vi
kommer att berätta mer!
Medverkar gör, förutom vi i arbetsgruppen, Johannes Adolfsson, IT-strateg
Borås Stadskansliet, Karl-Erik Nilsson, ordförande Tämta fiber och Åke
Jansson, ordförande TKF Fiber (Tärby Komlösa Finnekumla).

Var och när?
Sandhult
20:e oktober, 19:00
Sandhults Församlingshem

Bredared
21:a oktober, 19:00
Bredareds Församlingshem

Vänd för mer information.

Vad är fiber?
● Fiber, eller fiberoptiskt bredband, är ett ledningsnät där informationen skickas
digitalt med hjälp av ljusimpulser
● Hela Internet är uppbyggt till största del av olika fibernät och de är en
förutsättning för Internets existens
● Med fiber så begränsas hastigheten i nätet inte längre av ledningen utan av vad
som finns i ledningens ändar

Varför fiber?
● Större valmöjlighet av tjänsteoperatörer vilket oftast leder till mycket billigare
tjänster
● Via en anslutning kan du få både Internet och Telefon samt TV
● Fiber grävs ner och blir på så vis väldigt driftsäker och inte så känslig för
störningar
● Högre hastigheter vilket ger större möjligheter för både dagens och framtidens
tjänster
● Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare

Kostnad?
● Investeringen som krävs vid anslutning är svår att uppskatta innan förarbetet är
klart, men då en fiberanslutning ger en större valmöjlighet av leverantörer får du
som slutkonsument möjligheten till billigare tjänster vilket medför att
investeringen återbetalar sig inom några år

Hur kan du hjälpa till?
Känner du att du vill vara med och driva arbetet framåt, eller om du bara är intresserad
av att veta mer, så hoppas vi verkligen att du kommer på ett av informationsmöten.
Hjälp gärna också till att sprida informationen och prata med dina grannar.
Kontakta oss gärna eller anmäl ditt intresse redan idag på:

http://fiberinformation.se/sandhult/
http://fiberinformation.se/bredared/

Vänd för mer information.

