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SÖRMARKS FIBERFÖRENING 
 

NYHETSBREV 
        

      Nr 1 december 2012 

Fiberbredband i Sörmark – det kan bli verklighet! 

Bakgrund Sveriges regering har satt ett mål att 90 procent av alla hushåll 
och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år 2020. I maj 
2012 antog kommunfullmäktige i Torsby en bredbandsstrategi och satte upp 
tydliga mål att 100 procent av befolkningen ska ha tillgång till 
höghastighetsnät före utgången av år 2020. Det avtal som finns mellan 
Torsby kommun och Quadracom om ADSL går ut i juni 2015. Med stor 
sannolikhet kommer då stationerna i Rinn, Vitsand, Bograngen, Letafors, 
Brattmon, Höljes och Röjdåfors att läggas ned. Eftersom kopparledningarna 
som ADSL baseras på är väldigt dyrt att underhålla så kommer förmodligen 
även andra stationer i Torsby kommun att hotas av nedläggning inom några 
år. Statliga och kommunala medel har avsatts för att få fart på byggandet av 
fibernätverk i Sverige. Man kan söka ekonomiskt stöd från Leader Växtlust 
och Jordbruksverket för att kunna genomföra arbetet. För att fibernätverk 
ska bli verklighet i vår kommun krävs en stor samverkan mellan Torsby 
kommun och olika fiberföreningar/byalag.   

Sörmarks Fiberförening söndag den 25 november hölls ett första möte 
kring utbyggnad av fiberbredband i Sörmark. Initiativtagare till mötet var 
Torsten Nilsson och Per-Arne Lövkvist. Ett 25-tal personer fick information 
kring Torsby kommuns bredbandsstrategi samt hur man kan gå tillväga vid 
bildandet av en fiberförening i området. Deltog på mötet gjorde Torsby 
kommuns IT-chef Peter Lannge samt bredbandssamordnare Cecilia Sjödén. 
Medverkade på mötet gjorde också Lennart Svan som representerade 
Ransbysätter Fiberförening. Han berättade om deras väg till att få ”ljus i 
kabeln” från idé stadium till färdigt fibernätverk.  

Mötet bestämde att gå vidare med planeringen av ett fibernätverk i Sörmark 
och utsåg samtidigt en interimsstyrelse som fick till uppgift att bilda en 
ekonomisk förening, Sörmarks Fiberförening och starta upp arbetet. 
Interimsstyrelsen består av Torsten Nilsson, Per-Arne Lövkvist, Rolf 
Löfvenholm, Hans Albinsson och Åsa Gertling.   

Just nu pågår ett arbete att värva medlemmar till föreningen samt 
undersöka hur stort intresset är för ett fibernätverk i Sörmark. Som medlem 
i föreningen bidrar du till att arbetet för ett fibernätverk går vidare och du 
får också tillgång till information om hur arbetet fortlöper. Medlemsavgiften 
är 200 kr per år och du förbinder dig inte till att slutligen anslutas till 
fibernätverket, det är en senare process och då ska även olika avtal skrivas.  

Tidsramen för projektet är det närmaste året. Går allt enligt planerna kan 
grävarbetet påbörjas under våren 2013 och förhoppningen är att vi ska ha 
påbörjat installationen av fibernätverket i anslutna fastigheter i Sörmark 
med omnejd hösten/vintern 2013. 

 Kort om fiberbredband 

*Fiber är en investering för framtiden.  

*Höjer värdet på din fastighet.  

*Gör området mer attraktivt för 
inflyttning. 

*Skapar möjligheter att arbeta och eller 
studera hemifrån. 

*Ger möjligheter till vård i hemmet 
mm.  

Redan idag erbjuds avancerade tjänster 
på internet och utvecklingen går 
ständigt framåt. Fiber skapar 
möjligheter att samla bredband, 
telefoni och tv på ett och samma ställe. 
Du kommer också kunna ta del av nya 
tjänster som samhället erbjuder i 
framtiden så som t ex kontakter med 
vården, trygghetslarm, undervisning 
mm.  

 
 

 

Kika gärna in på Torsby kommuns 
webbplats för ännu mer bredbandsinfo 

http://www.torsby.se/invanare/byggabo/
bredband.826.html 
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Fibernätets geografiska område är ännu inte fastställt. Det finns en preliminär karta där Torsby 
kommuns IT avdelning gjort en första indelning över hur de olika områdena i kommunen skulle kunna 
se ut. Men för att få till det mest optimala fibernätet kan justeringar behöva göras.  

Ett kostnadstak kommer att arbetas fram för att varje fastighetsägare ska veta vad de har att 
förvänta sig för maximal investeringskostnad per fastighet vid anslutning till fibernätverket. Men 
mycket arbete återstår innan detta kan ske. Prisbilden påverkas av många faktorer så som t ex antalet 
anslutna fastigheter, geografisk yta, hur mycket eget jobb som läggs ned inom föreningen mm.  

Hallå där!  Cecilia Sjödén, Bredbandsamordnare Torsby kommun 

Varför är det nödvändigt att bygga ut fiberbredband i Torsby kommun, det finns ju 
ADSL och trådlös uppkoppling?  Överhuvudtaget när det gäller kommunikation så utvecklas 
samhället med en ryslig fart, och vi är tvungna att hänga med, vare sig vi vill eller inte. Så har det varit 
med elektricitet och så var det med telefonen när den kom, idag är det datakommunikation. För att få 
tillgång till bara en del av allt det flöde av olika former av kommunikation idag så behövs stabila och 
säkra anslutningar. Det handlar om trygghetslarm, övervakning, affärssystem, nyheter, TV, telefoni 
osv där allt idag sker digitalt. Tänk bara på alla små butiker på landsbygden som måste ha 
kassaregister som ska kommunicera digitalt för t ex kortbetalningar. Istället för att ha en server som 
står och samlar damm på hemmakontoret med hela verksamheten i så använder företagare 
affärssystem i s.k. molntjänster som ligger på gigantiska servrar i ett bergrum i Luleå. Behovet av 
trygga och stabila anslutningar blir bara större och större. 
 
När det gäller trådlös uppkoppling så är utrymmet begränsat från master med 3G, ju fler som kopplar 
upp sig mot masten desto lägre hastighet, även avståndet har betydelse – ju längre bort desto sämre 
mottagning. Vi kan ju tänka oss hur det blir till storhelger när hela släkten samlas och alla har sina 
smartphones med sig, även om man inte använder telefonen till datatrafik så kopplar den ändå upp sig 
mot närmaste mast och tar utrymme. Utbyggnaden av master för mobil trafik till 4G sker på 
marknadsmässiga grunder och kräver fiber, vilket innebär att operatörerna måste ha ett stort 
kundunderlag för att vilja investera. Det är ju abonnemangen i slutändan som betalar deras 
investeringar och antalet möjliga abonnemang i vår glesbygd är inte på långa vägar tillräckliga för att 
det ska vara intressant för operatörerna att göra så stora investeringar. Med mobil lösning kommer 
man heller inte åt övriga tjänster som TV, larm, övervakning mm på ett stabilt och säkert sätt. 
När det gäller ADSL så är utrymmet även där begränsat och precis som med mobil uppkoppling har 
också avståndet betydelse, ju längre bort desto lägre hastighet och alla anslutna delar på utrymmet. 
ADSL levereras via kopparnätet, även om det finns fiber till telestationen så går datakommunikationen 
hem till fastigheten via koppartråd.  Koppartråden är idag en dyr modell för Telia som drar höga 
kostnader i underhåll vilket gör att koppartråden sakta men säkert fasas ut och läggs ned. Ingen vet 
när koppartråden är helt borta men att den försvinner är alla överens om. De som inte har fiber när 
koppartråden försvinner kommer att vara utelämnade till mobil lösning, och sett till vad jag sagt ovan 
så är inte det någon trygg och säker lösning ens på sikt. 

Inga operatörer förordar heller denna lösning eftersom den är relativt dyr i förhållande till möjlig 
kapacitet. Det går heller inte att få symmetrisk överföring, alltså att det går lika fort att skicka ut data 
som att ta emot.  

Det finns de som tror på satellit-lösning i framtiden. Den information jag fått om satellitmottagning är 
att det dels är en oerhört kostsam modell, den är enkelriktad på så sätt att det går bra att ta ned signal 
men är inte alls lika bra att sända upp signal. Det sägs också att även Tv-bolagen som använder 
satelliter idag försöker hitta andra sätt eftersom det är så dyrt. Det är en avancerad teknik med 
kostsam utrustning och ses idag inte som ett alternativ för privatpersoner.  
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”Man har en egen fiber in i huset och hastighet och kapacitet påverkas inte av hur 

många det är som är uppkopplade samtidigt”  

 

Med fiber till huset får man en trygg och säker anslutning där man kan få både TV, data och telefoni om man 
vill. Man kan fortsätta ha olika abonnemang för de olika delarna eller så tecknar men något som heter Triple 
Play som innebär att man får TV, data och telefoni i samma abonnemang. Är det någon av tjänsterna man inte 

vill ha behöver man inte abonnera på den.  

Fibern består av tunna glasstavar, tunna som hårstrån, där 
kommunikationen går via ljus och med ljusets hastighet. Ingen 
strålning utgår från fibern och den är heller inte ledande och åsk-
känslig. Fibern är stabil och har inga utrymmesbegränsningar 
som mobilt eller ADSL har. Man har en egen fiber in i huset och 
hastighet eller kapacitet påverkas inte av hur många det är som är 
uppkopplade samtidigt. Man kan få lika hög kapacitet in som ut, 
man kan alltså ladda ned en film eller tunga dokument utan långa 
väntetider. 

Hur många fiberföreningar finns det i Torsby kommun i 
dagsläget? Det finns 4 registrerade föreningar i nuläget som vi  
vet om, det är Rådom Fiberförening, Nordvärmlands Livs  
ek för i Ambjörby, Bada Fiberförening för Bada – Rinn och Norra Ny 
utveckling ek för Stöllet. Utöver dessa är fiberföreningar på gång att 
 startas upp i Vitsand och Nyskoga, dessutom är mycket aktivitet i  
områdena Svenneby, Oleby, Likenäs, Röjdåfors, Höljes, Brattmon,  
Vägsjöfors m fl.  
 
Vad är ditt bästa tips för att skapa en lyckosam fiberförening i 
Sörmark? En bred organisation som är väl förankrad i bygden. Det 
kommer att krävas mycket arbete i föreningen och då behöver man vara 
många som delar på det. Inventera kunskapen i bygden, det finns massor av 
människor som kan mycket, har resurser att sätta in, som man inte vet om. 
Ha roligt tillsammans och se det här som en möjlighet för hela bygden! 

Cecilia intervjuades av Åsa Gertling 

 
Löpande information 
Sörmarks Fiberförening har fått möjlighet att använda Sörmarks Friskolas 

webbplats www.sormarksfriskola.se  för att kunna informera om hur arbetet 

går. Där kommer vi lägga ut information från möten och annat matnyttigt 

som berör fiberbredband i Sörmark under en egen flik Fiberbredband.  

Fibernätverk Sörmark finns på facebook  

 

 

 

 

Kontakt Sörmarks Fiberförening 

Per-Arne Lövqvist 

0560-210 65 

per-arne.lovqvist@torsby.se  

Rolf Löfvenholm 

070-591 82 49 

rolf.lofvenholm@telia.com 

Åsa Gertling  

070-395 01 83 

asa.gertling@torsby.se 

Hans Albinsson 

0560-210 94 

irene.albinsson@gmail.com 

Torsten Nilsson 

070-625 55 90 

torsten@foretagsekonomen.se 

 

 

Bredbandsamordnare Torsby kommun 

Cecilia Sjödén 0560-160 03 

cecilia.sjoden@torsby.se 
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