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Projektidé
Bygga och underhålla optiskt fibernät för att kunna leverera säkert bredband (upp till 1000
MB) för Internet, telefoni, all slags TV, larm, m.m
Bakgrund
Området avgränsas i princip med Krogsereds sockengräns. Inom detta område finns en
mycket begränsad möjlighet till ADSL-uppkoppling samt att Telia inte ser någon möjlighet
att bygga ut sitt nät eller stationer. Det finns inom beskrivna område 196 adresspunkter då är
både permanentboende och fritidshus medräknade. Ca 55 % är fritidsboende i området.
Området är ren landsbygd och har småskalig karaktär med relativt gles bebyggelse. Det finns
ingen möjlighet till samlokalisation med elledningar eller liknande inom området.
Betydelsen av bredband
För att bygden skall ha en framtida utvecklingsmöjlighet måste möjlighet till kommunikation
med omvärlden vara möjlig. Kopparkabel för telefoni finns än så länge tillgängligt men risken
är överhängande för att underhållet av detta kommer att bli undermåligt framöver. Tillgången
till bredband påverkar i mycket hög grad möjligheterna att leva, bo och verka på landsbygden.
Invånarna i Krogsered har en stark framtidstro men också en stor oro på bygdens utveckling
när man ser på hur befolkningsstatistiken förändras. Ett stort hot är att orten utarmas på
framför allt barnfamiljer pga. svårigheten att kommunicera med yttervärlden och förflytta sig
på ett långsiktigt hållbart sätt.
Vi investerar i våra ungdomar upp till och med gymnasieskolan. Det måste därefter finnas
likvärdiga möjligheter för utkomst, boende och vissa fritidsaktiviteter/nöjen som i större
tätorter, om vi ska få våra egna ungdomar att stanna kvar respektive återvända efter
högskolestudier och bilda familj.
Förening bildad
Krogsereds Fiber Ek.För bildades 2012-05-30
Ett antal informationsmöten och styrelsemöten har hållits under 2012, samt undersökning om
intresset i bygden för fiberutbyggnad. Föreningen håller kontinuerlig kontakt med
grannområden när det gäller fiberutbyggnad för att kunna samordna verksamheten samt att
ingen blir glömd i gränsområdena.
Nätutredning
En nätutredning görs av ByNet med ett förslag på stamnätsdragning av fiberkabel till samtliga
fastigheter i Krogsereds församling. För närvarande ca 68 000 m fiberkabel, då är inte
sträckningen till fiberpunkt medräknad, då vi saknar fiberpunkter i Krogsereds socken.
Se bif karta.

Mål med projektet
Målet med detta projekt är bygga ett gemensamt ägt optiskt fibernät i Krogsered. Att alla som
har fastighet inom området ska få möjlighet bli medlemmar och att ansluta sig till ett öppet
fibernät. Det skall finnas ett rikt utbud av tjänster av telefoni, TV och Internet som
abonnenten kan välja mellan. På lång sikt skall detta medverka till att stärka konkurrensen för
landsbygdsboendet och därmed öppna för att fler kan bo och verka i Krogsered.
Ekonomi
I nätutredningen från ByNet framgår det vilken kostnadsbild projektet kommer att ha med det
redovisade medlemsantalet. Se bil.1
Organisation
Föreningens styrelse har huvudansvaret för projektet och den ekonomiska förening som
startas.
En kassör med god kompetens inom redovisning och företagsekonomi är tillsatt. Han kommer
också framöver att sköta föreningens betalningar, fakturor och räkenskaper.
Åtta områdesansvariga är utsedda som ansvarar för medlemsvärvning och information.
Ordföranden står tillsvidare som projektledare men beroende på hur tjänsterna sedan
upphandlas kan denna roll komma att flyttas över på lämpligare person.
Tidplan för projektet
Efter beviljat bidrag avser den ekonomiska föreningen att projektet skall vara genomfört i sin
helhet inom 2 år räknat från beslutsdatumet.
Fortsatt verksamhet efter projektet
När projektet är färdigt och alla uppkopplingar är klara kommer föreningen att ha rollen som
ägare och förvaltare av fibernätet. Vilket tjänsteutbud som föreningen skall tillgodose
kommer i fortsättningen att kunna beslutas gemensamt. De kostnader för service och
underhåll av nätet som uppstår kommer tillsammans med medlemsavgifter att årligen
faktureras medlemmarna. Det skall också efter projektet vara möjligt att ansluta sig men då
till en annan kostnad beslutad av föreningen.

