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BREDBAND MED FIBERLAN TILL JÄRLE BY !! 
 
Den 10 nov ordnade Järle Byalag informationsmöte i Järlegården om 
bredbandsutbyggnaden som pågår i byn. Ett 25-tal personer fick info om 
bakgrunden, syftet och vad som händer framöver. 
 
Kort bakgrund är att när E.ON i maj meddelade att de planerade att gräva ner 
elkablarna i byn , så föddes tanken att samförlägga kanalisation för bredbandet. 
Frågan diskuterades i byalagsstyrelsen, som ställde sig positiv att göra ansökan. 
Efter kontakter med Länsstyrelsen och med vetskap om möjligheten att få 100 
% stöd för kanalisationsinvesteringen, så började skissandet på ett fibernät 
inom byn. Eftersom E.ON´s grävning kom att omfatta nästan all hus i Järle, så 
var det givet var nätet skall dras och hur det kan utformas. Med stöd och hjälp 
av E.ON och RALA, materialleverantören, om sträckor, material och kostnader så 
upprättades en ansökan på 350.000:- i sept. Denna beviljades och arbetena har 
genomförts under okt och nov. 
 
Vad är då syftet med att anlägga ett fibernät?  
Det är framtidens teknik, som också ges ett stort offentligt stöd för utbyggnad 
i ”icke kommersiella områden” och vi bor i ett sådant. Vi får en snabb och säker 
anslutning med hastigheter på 100 mb/s både ner och upp. Mer tjänster och fler 
möjligheter kommer att kunna erbjudas och billigare dessutom. Exempelvis så 
kan Telefon - Internet – TV samlas i ett trippelabonnemang till nästan halva 
priset, jämfört om man har dessa separat. 
Fibernätet är en värdehöjande investering som ökar attraktiviteten för byn och 
den enskilda fastigheten. Blir vi många som ansluter sig, så är möjligheten stor 
till både billigare anslutning och månadskostnad, genom ett gemensamt nät. 
Vi har i dagsläget ingen riktigt bra uppfattning om anslutningskostnaderna för 
varje fastighet än så länge. Denna kostnad täcks inte av kanalisationsstödet, 
utan betalas av varje fastighet. Vi har dock en preliminär offert som pekar på ca 
10000:- per fastighet. Alla har ju sitt behov av tjänster så var och en får 
förstås göra den beräkningen utifrån sitt behov. Men som ett räkneexempel så 
betalar sig denna kostnad på 3-4 års sikt, bara genom en reducering av 
månadsavgiften på runt 250:- vid ett trippelabonnemang jämfört med att ha 
motsvarande tjänster separat. Se Telias prislista här bredvid som exempel. 
 
Det fortsatta arbetet går nu ut på att färdigställa grävningen i byn. Det är 
några gemensamma sträckor som inte grävdes av E:ON som ska fixas. Sen 
återstår en hel del grävning på många fastigheter och det kommer vi att försöka 
göra gemensamt efter samråd med resp. ägare.  



Ett brev med information och karta går inom kort ut till alla fastigheter som är 
möjliga att ansluta. Med finns ett svarsbrev som återsänds med önskemål om 
anslutning och inkopplingspunkt på huset. Det behövs en intresseanmälan och 
godkännande att gräva klart till hus, vilket inte innebär något tvång till att 
teckna abonnemang. Dock är det förhoppningsvis positiva gensvaret viktigt för 
det fortsatta arbetet med att skriva offertförfrågan om fiberinstallation och 
vad nivån på anslutningsavgiften kan komma ner till. Ju fler intressenter desto 
större möjligheter till ett bättre avtal.  
 
Från infomötets nästan 20-talet fastighetsägare, så blev gensvaret nästan 
100%-igt för intresset att ansluta sin fastighet. Det är jättebra och 
förhoppningsvis kommer flera att anmäla intresse för anslutning. 
Vi bildade en arbetsgrupp bestående av Kjell Duberg, Alexander Rejås, Richard 
Sievert och Lasse Carlsson som kommer att driva projektet vidare. 
Nästa steg är som sagt skicka ut infobrevet, ta in offerter på fiberblåsningen 
och genomföra resterande grävarbeten, förmodligen efter vintern som ju redan 
tagit visst grepp om oss. Sen skall kontakter tas med operatörer om 
anslutningsavgifter och kostnader för deras tjänster. Räkna med att vi behöver 
första halvåret 2011 att få allt på plats. 
Vi pratade även om att upprätta ett ”sparkonto” där man kan sätta av en viss 
summa redan nu för att på så sätt ”betala av” anslutningsavgiften och minska på 
direktkostnaden som uppstår när detta skall betalas. Det ger även byalaget 
bättre möjligheter att klara av de kostnader som uppkommer under tiden för 
genomförandet. Vår likviditet blir mycket ansträngd, då vi inte får alla 
stödpengar förrän allt är klart och slutredovisat.  
Arbetsgruppen kommer också att utreda vilka tekniska krav som finns och hur 
man fixar sitt nät inom huset på ett bra sätt. Förslagsvis så kan vi göra lägga ut 
offerter och göra inköp till ett mycket bättre pris på så sätt. 
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