”SISTA CHANSEN ATT FÅ FIBERBREDBAND MED BIDRAG”
SYDVÄSTRA VARA FIBER EK FÖRENING STARTAR SNART BREDBANDSUTBYGGNADEN I
VÅRT OMRÅDE FRÅN SÖDRA KEDUM TILL ÖNUM.
VAD ÄR FIBERBREDBAND?
Ett nytt och modernt kommunikationssätt som kommer att ersätta telefon, tv-antenn
samt internet med hög hastighet och pålitlighet till en betydligt lägre månadskostnad än
vad det kostar idag, Kostnaden för detta uppskattas till ca 300 kr/månad för basutbud,
(bredband, tv, telefon).
VAD KOSTER DET ATT GÅ MED NU?
Det kostar högst 18.000 kr efter att det statliga bidrag på ca 33% avdragits enligt
årsstämmans beslut och enligt upprättade kostnadskalyler. Ju fler som går med desto
billigare blir det per hushåll.
VAD KOSTER DET ATT GÅ MED SENARE?
Bidraget som kommer från Västra Götaland utgår endast vid detta tillfälle och vid ev.
anslutning senare blir kostnaden minst 25.000 kr eller självkostnad om det överstiger
detta.
Kommunen satsar på bredband

HUR ANMÄLER JAG MIG?
Ni kan anmäla Er via vår
hemsida, www.sviber.se eller
kontakta någon av oss i
styrelsen: V ordf Anders Lilja
0709-587834, kassör Tomas
Ljungsberg 0706-936894 eller
Kent Andersson, 0703-081223
för anmälan eller frågor mm.

Verkligheten i Vara kommun är idag att många på landsbygden inte
har fungerande ADSL-uppkoppling. Dessutom aviseras nedläggning
av telestationer och vi vet också att kopparledningarna är dåliga på
vissa ställen.
Kommunen vill satsa på att bygga ut fiber för att:
- Behålla och utveckla en levande landsbygd
- Fortsätta satsningen på näringslivet
- Ge möjligheter till arbete hemifrån
- Göra kommunen mer attraktiv- få fler personer och företag att
flytta hit
Fibernät är framtidens mest säkra och effektiva bredbandsleverantör. Projektet att bygga ut fibernät inom hela Vara kommun
är därför ett viktigt steg. På landsbygden finns inte samma möjlighet
som i tätort vad gäller tillgång till bredband. Med fibernät på
landsbygden ökar möjligheten för näringslivet i kommunen att stå
upp emot konkurrensen. Det kommer att ge alla hushåll och företag
anslutna till fibernätet tillgång till 100 Mbit/s i bredbandshastighet.
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