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BYGDELAGET NORMLÖSA SKEPPSÅS VALLERSTAD, 

JÄRSTAD OCH VISTENA 

 

 

Anmäl ditt intresse för 

Bredband 
 

Fiberanslutning för data, telefoni och TV är det som gäller i framtiden. 

Kopparnätet som vi idag har telefoni och ADSL igenom, kommer med 

stor sannolikhet att läggas ned inom en inte allt för avlägsen framtid. 

 

Att ansluta din fastighet till fibernätet är en fastighetsinvestering för 

framtiden. 

 

Vi vill samla in intresseanmälningar för de som är intresserade av att 

ansluta sig. Den är ej bindande utan skall utgöra underlag för 

planeringen och bidragsansökan till länsstyrelsen. 

Fyll i bifogad blankett och lämna på mötet eller till någon av 

kontaktpersonerna i ditt område. Det går också bra att skicka in 

blanketten, se blanketten för mer information. 

 

 

Informationsmöte 
Datum/Tid:  Torsdag 19/4 kl 19:00 

Plats: Normlösa skolas matsal 
 

 

Mer information, se baksidan! 
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Bredband 
Fiberanslutning för data, telefoni och TV är det som gäller i framtiden. Kopparnätet som vi 

idag har telefoni och ADSL igenom kommer med stor sannolikhet att läggas ned inom en inte 

allt för avlägsen framtid. Likaså kan inte det radionät som vissa har idag hantera framtida 

kapacitetsbehov. Utan fiberanslutning får man alltså förlita sig på mobilnätet för telefoni och 

data. En fiberanslutning är därför en mycket viktig investering för framtiden, både för 

hushållen och för bygden som helhet. 

Utbyggnad 
Just nu gräver MKN ner elledningarna i vårt område och det finns då samtidigt möjlighet att 

bygga ett fibernät. Man lägger ned ett rör för fiber i samma dike som elledningen och det 

bildar ett stomnät för fiberanslutning. 

Ett samarbete mellan MKN, Utsikt (tidigare MWnet), Mjölby Kommun och Bygdelaget 

Normlösa Skeppsås Vallerstad är etablerat för att ta till vara på möjligheten att erbjuda 

fiberanslutning i området. För att ansluta oss kommer vi själva bygga ett nät enligt 

Byalagsmodellen (http://www.utsiktbredband.se/bredband/foreningar/byalag/). 

Just nu pågår planering av det så kallade accessnätet som förgrenar sig ut från stomnätet. 

Kostnaden för att bygga accessnätet delas upp på alla anslutna. 

Tidsram 
Vi hoppas komma igång med anslutningarna inom ett år. 

Kostnad 
I dagsläget finns ingen exakt beräknad kostnad men i liknande projekt på andra platser så har 

kostnaden legat på ca 20 tusen kronor för att få det inkopplat och klart. I detta ingår kostnaden 

för att bygga accessnätet (som vi alla delar på), materiel och inkoppling för ett hushåll. 

Grävning på egen tomt tillkommer. 

Värt att beakta är att om man vill ansluta sig i ett senare skede får man räkna med ytterligare 

ca 10-15 tusen kronor, så det lönar sig att gå med redan nu. Ju fler vi är desto billigare blir det. 

Områden 
För att underlätta planeringen av accessnätet och göra det enklare att samarbeta lokalt har vi 

delat upp området i olika områden där frivilliga intresserade samordnar. 

Områdesindelning och kontaktpersoner för ditt område hittar du på http://www.bypasset.se/fiber. 

Uppföljning 
Information om vad som händer i projektet kommer fortlöpande läggas upp på: 
http://www.bypasset.se/fiber 

Har du frågor så hör gärna av dig till din områdesansvarig. 

  

http://www.utsiktbredband.se/bredband/foreningar/byalag/
http://www.bypasset.se/fiber
http://www.bypasset.se/fiber
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Intresseanmälan fiberanslutning 
Jag är intresserad av att ansluta min fastighet till fibernätet i Normlösa, Skeppsås, Vallerstad, 

Järstad och Vistena. 

 

 

 

 
För- och efternamn 
 

 

 
För- och efternamn 
 

 

 
Postadress/ 
Anslutningsadress 
 

 

 
Postnr och ort 
 

 

 
Fastighetsbeteckning 
 

 

 
Telefon 
arb./bostad/mobil 
 

 

 
E-post: 
 

 

 
 
Lämna blanketten till din områdesansvarig eller 
skicka via E-post till fiber@bypasset.se eller 
posta till: 
 
Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad 
c/o Lars Landelius 
Skeppsås Lottstad Mellangård 2 
59692 Skänninge 

mailto:fiber@bypasset.se

