Vad händer?
Augusti

September:
Oktober
November

14 augusti – informationsmöte för de som ännu inte bestämt
sig.
15 augusti - sista dag för avtal.
28 augusti – styrelsemöte SiDnet
Start av fibernedgrävning Tvååker – Sibbarp
(Varberg Energi).
6 september - stormöte för de hushåll som tecknat avtal
7 och 14 september – utbildning ”Arbete på väg” max 15
personer

Slutspurt!

6 november - DigitalTV-övergång.

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, 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.

För er som inte bestämt er - Informationsmöte i
Sibbarps bygdegård den 14 augusti 19.00!
För er som ännu inte beslutat om indragning av fiber till
er fastighet håller SiDnet ett informationsmöte där Sune
Lindgren från Varbergs Energi kommer att finnas
tillgänglig för att svara på frågor och kanske räta ut de
sista frågetecknen och vara grunden till ert slutgiltiga
beslut om anslutning till fibernätet.
Styrelse och projektledning för SiDnet kommer också att
finnas på plats för att svara på frågor i samband med
fikat. Hjärtligt välkommen!

Jämförelsetabell olika tekniker för Internet – se
också Frågor och svar på www.sibbarpdagsas.se
Hastighet
vid
sändning
33 Kbps

Hastighet
vid
mottagning
56 Kbps

Plus/Minus

Experterna förespråkar fiber

+ Billigt i inköp
+ Kan användas av alla
- Minutkostnad för
användning kan bli dyrt
- Mycket långsamt

Befintlig
teleanslutning

0,5-1 Mbps

0,5–8 Mbps

Trådlöst
nät

Radiolänk

1–11 Mbps

1–11 Mbps

Satellit

Satellit

33 Kbps

2 Mbps

+ Bättre hastighet än
modem.
- Olika sändnings- och
mottagningshastigheter
- Hastighet beroende på
avstånd till telestation
- Finns inte tillgängligt i
Sibbarp-Dagsås
+ Kan vara en lösning i
glesbygd
- Kräver fri sikt till antenn
- Abonnenter delar på
radiolänkens kapacitet
(max 11 Mbps på 20
abonnenter ger 0,55 Mbps
per abonnent)
- Finns inte tillgängligt i
Sibbarp-Dagsås
+ Kan användas överallt
- Långsam sändning
- Relativt dyrt

Ett par citat från www.kommunerna.net
”Varför bygga ett nytt nät då det redan finns
telefonkablar till varje hus?
Svaret är mycket enkelt: Kapaciteten räcker inte i
kopparkablarna. Inte heller radioteknik klarar
framtida behov. Det är bara optisk fiber som är
framtidssäker. Det lönar sig inte att vänta på nya
tekniska uppfinningar. Naturlagarna sätter
oöverstigliga gränser för vad som kan åstadkommas.
Optisk fiber har en potential som är ca 50 miljoner
högre än annan teknik. Redan nu kan man överföra
10 000 långfilmer per minut över en enda fiber.
Det blir nödvändigt att bygga optiska fibernät förr
eller senare. De som bygger nu kommer att ha en
betydande konkurrensfördel framöver jämfört med
de som är långsammare.”

Teknik

Media

Modem

Befintlig
teleanslutning

ADSL

SiDnet
Fiber

Fiber

- 100 Mbps

- 100 Mbps

+ Högsta hastighet
+ Klarar framtida
uppgraderingar
+ SiDnet äger nätet
- Kräver initial investering
och egen arbetsinsats

Författare: Nisse Husberg, Teknisk doktor och docent vid
Tekniska högskolans avdelning för datateknik i Finland.

