De åtta byarna har sina egna projektgrupper. Det är till dina
”byrepresentanter” som du i första hand ska vända dig om du har
frågor.
Telefonnummer;
Ästad: Bertil Svensson 0340-46064, Bernt Carlsson 0340-46002
och Birgitta Bengtsson 0340-46046
Dagsås: Lennart Skärbäck 0340-45005, Patrik Ragnarsson 0340671060 och Christian Carlsson 0340-45036
Frigärde: Johan Bengtsson 0340-44109, Torbjörn Carlsson 034044083 och Fredrik Johansson 0340-44102
Risen: Kjell Sennstam 0346-91081, Martin Rimby 0346-91323
och Fredrik Ryberg 0346-91044
Gödeby: Anders Boräng 0346-59522, Mattias Kjerrman 034622140 och Jens Gustafsson 0346-22144
Folkared: Sven-Arne Bengtsson 0346-91325, Sven Arvidsson
0346-91156 och Erik Lindahl 0346-91200
Lastad: Fredrik Karlsson 0346-91289, Lennart Nilsson 034691170 och Örjan Svensson 0346-91014
Bråten: Jan-Erik Eliasson 0340-44015, Henrik Larsson 034044138 och Jan-Bertil Borrbring 0340-44001

Veckorna går fort så försök att skaffa dig kunskap om vad
fiber skulle innebära för ditt hushåll. Om du inte blivit
kontaktad innan 15 augusti, hör då av dig till någon i din bys
projektgrupp.

Fiber till oss i
Varbergs
inland!
Nu har möjligheten öppnats för oss i Varbergs inland att
få fiber (bredband) till våra fastigheter. Det gäller Ästad,
Dagsås, Frigärde, Risen, Gödeby, Folkared, Lastad
och Bråten. En förening är bildad (SiDnet Ek.Förening)
och en styrelse är utsedd.

Fiber gör det möjligt för småföretagare och enskilda
hushåll att effektivt kommunicera elektroniskt med
omvärlden. Det är en lösning som ger snabb elektronisk
information (Internet), billig telefoni och smart TVinnehav. Fiber är en förutsättning för ett modernt,
konkurrenskraftigt företagande som också måste vara
prioriterat på landsbygden. Fiber/bredband kommer att
göra våra fastigheter mer attraktiva för köpare.

När händer vad?
Vad är det som blir bättre?
IP-telefoni: Totalkostnaden för telefon minskar kraftigt. Vi har
gjort beräkningar för olika typer av hushåll med olika
telefonileverantörer. Kalkylen är genomgående positiv.
Internet: Bästa tänkbara hastighet och kapacitet.
TV: Här är det främst bildkvaliteten som blir bättre
Generellt ökar driftsäkerheten i o m att kabeln är nergrävd.
Vill du veta mer om tekniska detaljer och ekonomi, kontakta
någon i din bys projektgrupp. Vår ambition är att vi lite längre
fram ska kunna ge svar på de flesta frågor via
www.sibbarpdagsas.se. Fler nyhetsbrev är också att vänta.

Vad kostar kalaset?
Vi har räknat högt för att inte riskera några glädjekalkyler i
slutändan. Med en uppskattning att 75% av hushållen i de 8
byarna ansluter sig, beräknas månadskostnaden bli 245 kr/ månad
i 20 år.
Det är främst dragningen av 10-12 mil kabel som kostar. Grävning
från tomtgräns fram till egna huset ansvarar fastighetsägaren själv
för. Det behövs ett grävdjup på ca 20-30cm.
Det kommer att bli avsevärt dyrare om man vill ansluta sig i
efterhand.
För att hålla nere totalkostnaderna måste varje fastighet ställa upp
med 5 dagsverken. Kan man inte själv kan man skicka någon
duglig i sitt ställe. Arbetsinsatsen kan t ex vara att baka inför
stormöten, gräva, gå före grävare med röjsåg och motorsåg,
telefonintervjua, återställning av schakt, samla in påskrivna avtal,
kontorsarbeten etc.

Avtal börjar tecknas under juli. Innan 15 augusti ska alla
hushåll i området ha fått besök/kontaktats av representanter
för projektet. Målet med besöket är att informera om
projektet, hjälpa till och svara på frågor och att
förhoppningsvis komma därifrån med ett påskrivet avtal.
Fibern ska vara framdragen till Sibbarp innan september. Start
för övrigt grävarbetet beräknas börja under september.

Hur är projektet uppbyggt och vilka finns med?
Projektet består av styrelse, projektledning, informationsgrupp
och projektgrupper.
Hans Fredriksson, Risen och Kjell Stensson, Järnvirke har
varit med i projektet sedan januari 2006 och ingår i
projektledningen tillsammans med Anders Larssson,
Järnvirke.
SiDnets styrelse består av:
Ordförande: Lars Svensson, Prästgården Sibbarp
Vice ordförande: Mats Svensson, Folkared
Sekreterare: Runa Wieslander, Karlsberg
Kassör: Bengt Andersson, Karlsberg
Ledamot: Agnes Hulthén, Risen
Suppleanter: Katarina Gardell, Tångagård, Roger Pedersen,
Folkared och Benny Hansson, Joastorp
Revisorer: Johnny Widarsson, Folkared, Hans-Olof
Inghammar, Ästad och suppleant Eskil Bengtsson, Borrås.
I informationsgruppen ingår Mats Svensson, Folkared,
Agnes Hulthén, Sibbarp och Linn Wennberg, Gödeby.

