Vad händer?
Juli:

Augusti
September:
Oktober
November

Merparten av hushåll kontaktas, avtal skrivs,
medlemsavgift betalas in.
Markprojektering förbereds.
Styrelsemöte 24/7.
Den 15 augusti sista dag för avtal.
Planerad start av fibernedgrävning Tvååker – Sibbarp
(Varberg Energi).
Första veckan i September,
Stormöte för de hushåll som tecknat avtal
DigitalTV-övergång 6/11.

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 0340-671060 och
Christian Carlsson 0340-45036
Frigärde: Johan Bengtsson 0340-44109, Torbjörn Carlsson 0340-44083 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 0346-22140 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 0346-91170 och Örjan
Svensson 0346-91014
Bråten: Jan-Anders Eliasson 0340-44015, Henrik Larsson 0340-44138 och JanBertil 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.

Fler argument
för den nya
fiberlösningen
fiberlösningen
Nu är projektgrupperna igång. Dagsås och Ästad har
haft områdesmöten. I Dagsås kom det ca 40 deltagare
och i Ästad ett drygt 15-tal. Hans Fredriksson från
projektledningen och Lars Wessman från Varbergs
Energi har hållit presentationer. Lars Svensson var med
från styrelsen på mötet i Dagsås och Agnes Hulthén i
Ästad. På mötena framkom många bra frågor varav vi
ska försöka besvara en del i det här numret av vårt
nyhetsbrev. Andra frågor kommer att tas upp på
styrelsemötet den 24/7.
Agnes passade på att fråga Ingela Beckman i
Hyltelund hur hon har tänkt runt fibern:
Var det självklart från första början att gå med?
Nej, inte från början. Min man Tommy har
däremot varit positiv till projektet sedan han hörde
talas om det.
Vad har fått dig att bli säker på att gå med?
Att det blir billigare, att det blir bättre TV-kvalitet
och att det här är en lösning för framtiden.

Fler argument för den nya fiberlösningen
Ip-telefoni Mycket billigare
Driftsäkert
Säkrare vid åska
Väl förberedd inför framtida digitalt telefonnät
Du kan behålla de flesta telefoner och ditt nummer
Väl förberedd om/när det analoga nätet läggs ner
(Ip-telefoni = man använder Internet som överföringsmedium för
telefonsamtal men du måste inte ha en dator. Vill du läsa mer om
IP-telefoni och se en prisjämförelse mellan abonnemang
rekommenderar vi att ni läser senaste numret (nr 6) av ”PC för
ALLA” som innehåller en mycket bra artikel i ämnet.)
Internet

Bästa hastighet på marknaden
Modemkapning inte möjligt
Mer driftsäkert
Mindre åsk-känsligt än ADSL
Skol-/distansarbete-e-tjänster-bankärenden m.m är
lättare att utföra
Billigare

TV

Mycket bättre mottagning,
Möjlighet till HD-TV
Billigare än dagens erbjudna paketlösningar
Många nya kanaler på gång
Viss internetfunktionalitet som e-post

Framtida
Tjänster?

”Fjärrsjukvård”
Hyra video
Videosamtal
Samhällsinformation

Vad ska man skaffa för TV-boxar?
Vänta med att köpa box tills vi vet hur projektet ligger
tidsmässigt i förhållande till DigitalTV-övergången som sker
den 6 november. Om du ändå köper box, bind inte ditt avtal
på för lång tid. Undvik att köpa en box som inte fungerar när
fibern dragits in i huset. I dagsläget känner vi inte till någon
box som fungerar både i marknät, parabol och fiber.

Telefoni nu och sedan
En ”normal” 2-barnsfamilj tror vi i dagsläget kan ha en
kvartalsräkning från Telia på 1.260 kr.
(Vi har inte räknat in några mobilsamtal)
Abonnemang (fast avgift)
Samtalskostnader
Nummerpresentatör (fast avgift)

375 kr
625 kr
60 kr
---------1.260 kr

Med Ip-telefoni (RixPort80) betalar man en fast månadsavgift
på 75 kr (225 kr/kvartal) och då kan man ringa obegränsat
från sin fasta telefon. Ingen avgift för nummerpresentatör.
Mobilsamtal och utlandssamtal tillkommer men är billigare än
hos andra operatörer. Bara på ett år kan man minska sina
kostnader med nästan 4.000 kr jämfört med
Teliaabonnemanget (Telia Bas).

Utbud i Varbergs Energis regi
I dagsläget så finns det inte så många aktörer man kan välja på
i Varbergs energis nät. De arbetar dock på att få in fler och
även på att utöka sitt kanalutbud. Vi återkommer med mer
information när bland annat det nya kanalutbudet är klart.

