
Ja, till fiber 
 
 

Det finns en mycket viktig sak som du kan göra för Ullvi 
och vår bygd!  

Hela Sverige håller på att kopplas upp med bredband via fiber, något som 
är lika stort och viktigt som när vi fick elektricitet och telefoni i landet. 
Halva Sverige är redan uppkopplat via fibernät, men det går väldigt 
långsamt i vår del av kommunen. Om vi inte på allvar visar vårt intresse 
kommer vi att hamna på efterkälken med stora konsekvenser för oss alla; 
sämre samhällsservice på hemmaplan i byn, sämre vård och omsorg, 
sämre kommunikation med omvärlden via dator och allt svårare att locka 
nya permanent- och fritidsboende till byn. 

Vill du ge bygden en chans att utvecklas i takt med omvärlden finns det 
en mycket enkel sak som just du kan göra: Fyll i och lämna in din 
intresseanmälan nu! 

Din anmälan visar att du är intresserad av att bli uppkopplad med 
fiberbredband. Du förbinder dig inte till någonting nu, men tillsammans 
med byborna i våra grannbyar i Rönnäs fjärding kan vi visa att bygdens 
framtid är viktig för oss och skicka en stark signal till de aktörer som 
bygger fibernät. Obs: Skicka/lämna din anmälan om intresse även om du 
tidigare gjort en intresseanmälan till Dalaenergi. Nu finns det ytterligare 
två leverantörer av fibernät: IP-Only och Telia. Ju fler i våra byar som 
anmäler sig nu desto starkare blir vår röst och desto intressantare blir vi 
för en nätleverantör. Vår förhandlingsposition blir förstås också starkare ju 
fler vi är som vill ha bredband via fiber nu! 

Vi hoppas att så många som möjligt, permanentboende såväl som 
fritidsboende, tar den här möjligheten att få fart på utvecklingen. Vi 
kommer att sammanställa resultatet av detta upprop och sedan göra en 
undersökning av intresset hos de olika leverantörer av bredband via fiber 
som finns, för att vi ska kunna se vilken aktör som erbjuder den bästa 
lösningen för våra byar.  

Vad är egentligen bredband via fiber? Vänd på bladet, så kan du läsa där! 

Mer information om Fiber till våra byar finns på fiber.rönnäsfjärding.se. 
(Jo, det går bra att skriva ä och ö i adressen!) Där kan du också anmäla 
ditt intresse för fiberbredband. Anmälningssedel bifogas här också om du 
inte har möjlighet att anmäla ditt intresse via Internet. 

Skicka in eller lämna din intresseanmälan så snart som möjligt! 

Arbetsgruppen för Fiber till Ullvi 

Ulf Sundén        Torbjörn Olsson 



 
Vad innebär egentligen bredband via fiber?  

Teknikskifte  

På 1870-talet togs de första telefonerna i bruk i världen. Dagens telefoni 
och bredband använder i grunden samma teknik mellan fastigheterna och 
telestationerna och de gamla kopparledningarna räcker snart inte längre 
till framförallt om det gäller datatrafik över större avstånd. 

Ljusets hastighet  

En fiberkabel används för digital kommunikation och kan användas för TV, 
telefoni och bredband. Kabeln består av ett knippe optisk fiber. Där kan 
data färdas med ljusets hastighet över långa avstånd 

Framtidssäker  

Bredband via fiber är den teknik som anses mest framtidssäker eftersom 
kapaciteten är i princip obegränsad. Det ger möjlighet att ta del av 
framtidens TV-, telefoni- och Internettjänster och du får mycket hög 
Internethastighet både till och från din fastighet 

Framtidens TV 

Framtidens TV kommer att kräva en snabb Internetanslutning. Det 
handlar bland annat om att titta på TV och film där du själv väljer vad du 
vill titta på och när, till exempel via SVT Play, Netflix, Viaplay, Cmore och 
HBO Nordic. Tjänsterna har tillsammans ett nästintill obegränsat utbud av 
film och TV-serier. 

Nya vårdtjänster  

Hög Internethastighet krävs för de framtida tjänster som kommer att 
erbjudas via Internet. Man räknar med att en del av framtidens vård kan 
ges i hemmet och då kan medicinska bedömningar göras via Internet. 
Redan idag finns det tjänster där hemtjänst delvis utförs via Internet. 

Samma villkor  

Ett fibernät ger möjlighet att driva företag på samma villkor som i en stor 
stad. Med fibernät kan vi arbeta och studera hemifrån. Det ökar också 
attraktionskraften i byn och kan till exempel locka fler barnfamiljer att 
flytta till bygden 

 



 

 

 

 Ja, 
jag är intresserad av att bli 
uppkopplad med bredband 
via fiber. 
 
Namn: _______________________________ 
 
 
Gatuadress: Ullvi _______________________ 
 
 
E-postadress: __________________________ 
 
 
 
 

Din röstsedel lägger du i någon av dessa brevlådor: 

Kattbäck: Rönnkvist, Sågmyravägen 224 

Tôrget: Sundén, Sågmyravägen 207 

Vändat: Olsson, Vändatgattu 6 

 
 
 
Kommande information, se: fiber.rönnäsfjärding.se 
Där finns också möjlighet att lämna intresseanmälan! 


