
Välkommen till en informationskväll  

om bredband och fibernät! 
 

Tisdag 9 april kl 19.00 i Torestorps bygdegård 

 

 

 

 

 

Varför är det viktigt att Du kommer på mötet? 

Landsbygden ska leva och utvecklas. Vi måste ha samma förutsättningar på 

landet som i större orter för att vi ska kunna bo, driva företag och hänga med i 

samhällsutvecklingen. Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande 

landsbygd. Det gäller såväl vägar som fullgod kommunikation för telefon, tv och 

internet. Därför behövs moderna bredbandslösningar.   

Vi vet att morgondagen kommer att ställa mycket högre krav på kapacitet på 

uppkoppling. Det behovet kan varken befintligt ADSL (kopparnätet) eller det 

mobila nätet tillgodose. Därför är fiber framtiden.  

På mötet kommer du att få de kunskaper som behövs för att förstå varför 

fibernätsutbyggnaden genomförs i hela Sverige nu och varför även vi i 

Torestorp bör haka på. 



Varför fibernät? 

Vi vet inte hur morgondagen ser ut. Men vi kan vara säkra på att nya tjänster 

som förutsätter hög kapacitet utvecklas hela tiden. Det befintliga kopparnätet 

(ADSL) kommer inte att ha tillräcklig kapacitet för morgondagens behov. Fiber 

är den framtidssäkra lösningen. 

Mobilnätet byggs hela tiden ut, men det kan aldrig bli mer än ett viktigt 

komplement till ett fast nät. Mobilnätet har en begränsad räckvidd och kan 

därför aldrig bli geografiskt heltäckande. Dessutom delar alla på masternas 

kapacitet, vilket gör att kapaciteten ändå inte kommer att räcka till när 

mobilnätet utnyttjas i betydligt större omfattning. 

Telia har påbörjat medmonteringen av sina telestationer. För att säkerställa 

telefonin och inte tvingas förlita sig till mobila lösningar, behövs andra 

alternativ. Fibernäten används inte bara till internetuppkoppling, utan även till 

telefon och tv. 

En fibernätsutbyggnad är förvisso inte gratis. Men genom att samla telefon, 

internettuppkoppling och tv hos en tjänsteleverantör, sparar man åtskilliga 

kronor varje år. Alltså blir det på sikt en kostnadsbesparing. 

Fastigheter med fibernätsanslutning kommer att få ett högre attraktionsvärde 

än fastigheter utan fibernätsanslutning. Den som i framtiden köper ett hus utan 

fibernätsanslutning, kommer sannolikt att få betala betydligt mer för att 

ansluta sig i efterhand. Alltså blir fastigheter med fibernätanslutning mer 

attraktiva för köparen.  

Regeringen satsar 1 miljard kronor på utbyggnad av fibernät på landsbygden. 

Målet är att år 2020 ska 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s. I Torestorp har vi i idag i bästa fall 8-10 Mbit/s. 

Vill vi tillhöra de 90 % och få del av de pengar som satsas, måste vi komma 

igång med vår fibernätsutbyggnad inom den närmsta tiden. 



Sakkunniga berättar om varför man satsar på en 

fibernätsutbyggnad 

För att kunna ge en så bra och heltäckande bild som möjligt av vad en 

fibernätsutbyggnad innebär och varför utbyggnaden genomförs i hela Sverige, 

har vi bjudit in sakkunniga som kommer att reda ut vad allt handlar om. 

 

Medverkande 

Daniel Eriksson, DE teknik, Varberg. Berättar om vad fiber är och hur det 

fungerar. 

Richard Lindström, Utvecklingsledare, IT- infrastruktur, Marks kommun. 

Berättar om kommunens roll, kommunens bredbandsstrategi med mera. 

Bengt Jansson och Torbjörn Nordgren, Älekulla Fiber. Berättar om hur Älekulla 

arbetar med sin fibernätsutbyggnad. 

 

 

Vad vill vi uppnå med mötet? 

Målsättningen med informationsmötet är att alla i Torestorp ska få en ökad 

kunskap om varför en fibernätsutbyggnad är nödvändig. Utan rätt kunskap är 

det svårt att fatta beslut om hur man själv ska agera. 

Ytterligare en målsättning är att på mötet bilda en arbetsgrupp som får 

uppdraget att genomföra en förstudie, för att en fiberförening därefter ska 

kunna bildas i Torestorp.  

Ju fler som är intresserade av att ansluta sig till fibernätet, desto lägre blir 

anslutningskostnaden per fastighet. Att ansluta sig senare kommer sannolikt 

att bli väsentligt dyrare, därför är det viktigt att så många som möjligt tar till sig 

informationen för att kunna fatta beslut om en eventuell anslutning redan från 

början. 



Torestorps Framtids styrelse arrangerar  

denna informationskväll  

och hoppas på en rejäl uppslutning. 

Vi hälsar alla varmt välkomna! 

 

Vi i Torestorps Framtids styrelse är: Siv Kopacsi (ordf), Britt Nilsson, Yngve 

Hilbertsson, Annelie Ryberg, Gunilla Esbjörnsson och Ulla Håkansson.  

Vill du kontakta oss, maila: styrelsen@torestorpsframtid.se 

Mer information och ytterligare kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida: 

www.torestorpsframtid.se 

 

Mer Torestorp på webben… 

På www.torestorp.se hittar du under rubriken ”Fibernät” information om fiber, 

rapportering från bredbandsmöten, länksamlingar mm. På torestorp.se finns 

även information om det mesta som rör Torestorp. Så kolla in Torestorps egen 

hemsida om du inte redan har gjort det! 

torestorp.se finns även på Facebook, gilla sidan och håll dig uppdaterad om vad 

som är aktuellt och på gång: www.facebook.com/torestorp.se 

 

Vi ses den 9:e april! 

Välkomna 
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