
Jobbar för ett framtidssäkert
Bredband, TV och Telefoni nät i
Fengersfors, Fröskog och dess

närområde.

Fröskog Fiber Ekonomisk Förening arbetar ideellt för att hushåll i Fengersfors, 
Fröskog och närområde ska få möjlighet att anslutas till ett framtidssäkert 
bredbandsnät. 

Varför bygga nytt?
Dagens kopparnät i Fengersfors och Fröskog är utnyttjat till max, dåligt underhållet 
och bygger på en gammal föråldrad teknik. Detta medför att vi inte kan ta del av 
tjänster som snabb internetanslutning, bra bildkvalité (HD) på tv kanalerna och 
billigare telefonabonnemang. 

Dagens kopparnät är dyrt och inte prioriterat av nätbolagen att underhålla. Flertalet 
landsbygdsorter har fått se sitt kopparnät bytas ut mot trådlös teknik. Detta har lett till
en avsevärd försämring i kvalité på telefoni och internet anslutning.

Framtidens mobilnät (4g) har ej kapaciteten som krävs för ett snabbt bredbandsnät 
och HD kvalité på TV kanalerna. Fibern är bättre både i prestanda och pris.

Vad är fiber?
Genom att ansluta din fastighet till fiber får du en framtidssäker och driftsäker teknik 
för TV, telefoni och datakommunikation.

Oavsett vad vi tycker om det, så tyder allt på att den här typen av teknik får en allt 
centralare del i våra liv. Det är naturligtvis omöjligt att förutspå framtiden, men vad 
vi vet är att fiberteknikens begränsningar är få, vilket gör det till en framtidssäker 
metod. Den kan ersätta befintliga TV, telefoni och data-anslutningar du har idag och 
har den kapacitet som behövs idag, och i morgon.

Det kanske låter avancerat, men det är egentligen inte för oss som ska använda det. 
Rent konkret innebär det att fiberkabel grävs ner och ansluts till din fastighet. I andra 
änden ansluts den till en tjänsteoperatör, som t. ex Telia.

Livslängden på kabeln är minst 50 år och skulle den behöva ersättas kan det göras 
utan att ny grävning behövs. Vad som kanske kan behöva bytas ut är den utrustning 
som kabeln ansluts till.



Vad kostar en fiberanslutning?

Vad en anslutning i slutändan kommer att kosta beror på många faktorer. Där den 
största faktorn är antalet hushåll som ansluts. Andra faktorer är ideellt arbete från 
medlemmar och bidrag.

Ju fler vi är som i slutändan ansluter oss desto billigare blir det. Föreningen har som 
mål att kostnaden blir samma för alla. Väljer man att vänta och ansluter sig efter 
utbyggnaden så kostar detta mer.

En siffra som brukar nämnas som exempel är mellan 15 000 till 20 000kr i 
anslutningsavgift. Detta kan låta dyrt men tjänas snabbt igen. Det ökar även värdet på
fastigheten.

Kostnadsexempel för hushåll idag:
Telia ADSL 8 Mbit, bredbandstelefoni med
prisavtal kväll & helg och Tv paket lagom ger en
abonnemangskostnad på 597kr /mån.
Summa: 7 164kr /år

Kostnadsexempel för hushåll med fiber:
Telia / Q-market Telefoni, TV och 100mbit
bredband 299kr /mån
Driftkostnad: 500kr /år
Summa: 4 088kr /år

Fler frågor?
Kolla in på vår hemsida www.froskogfiber.se
Mail: info@froskogfiber.se
Telelefon: Ord.förande Bengt-Åke Löfgren 0532 – 233 13, 070 – 598 98 10

Hur blir jag medlem?
En medlemsansökan är lika med en intresseanmälan och du förbinder dig ej till något 
mer än att betala medlemsavgift.

Enklast är att gå in på vår hemsida www.froskogfiber.se och registrera sig. Sedan 
betala in medlemsavgift till vårt bankgiro 300-8968. 

Kostnad för att vara medlem:
100kr insatsavgift + 100kr /året (D.v.s. 200kr första året).
Det behövs endast en medlem per hushåll.

Stödmedlem utan hushåll: 100kr /året.
Bor du i lägenhet? Fråga din hyresvärd att stödja oss eller bli stödmedlem.

Varmt välkommen som medlem!

koppar 
7164kr /år.

Fiber  6551kr 
/år.
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Kostnadsjämförelse med bolån 20 000kr

Ränta

Amortering 10år

Drift

Abonemang
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