
Byanät – Bredband via fiber i Mörtjuk, 
Hakarp och Björstorpsvägen. 
 

Inbjudan till Informationsträff i Bygdegården, Bräkne-Hoby onsdagen 20 maj 2015 kl 18:00 angående 

dragning av fiberoptisk anslutning till hushåll på ovanstående adresser.  

På initiativ av byalaget Hakarp och vägsamfälligheten i Mörtjuk bjuder vi in dig som fått detta 

meddelande i sin postlåda för att få information och möjlighet till intresseanmälan om att kunna 

ansluta din fastighet till fiber. 

Under kvällen kommer vi att få en presentation av Jens Hansen, driftschef El & Bredband, 

Miljöteknik, Ronneby och rapport från en träff med länsstyrelsen. Ett av villkoren för att kunna 

genomföra ett byanätsprojekt är en hög anslutningsgrad och att det genomförs med bidrag från 

länsstyrelsen. För att få bidrag krävs att en ekonomisk förening bildas.  

Varför ska ditt hushåll ansluta sig – det 
funkar ju med ADSL eller mobilt nät! 
ADSL använder det fasta kopparnätet och det är under avveckling. Även om du under några år till 

(fram till 2020?) kommer att ha tillgång till ADSL så byggs det inte ut och kapaciteten delas med 

andra användare. ADSL är dessutom asymmetriskt och det tar längre tid att skicka data än att ta 

emot. ADSL-nätet kommer inte att räcka till för nya tjänster (som HD-TV) som kommer i allt snabbare 

takt.  

Är då inte alternativet mobilt bredband? 

Svaret på den frågan är Nej! För mobiler kommer nätet att räcka till men det mobila bredbandet 

påverkas av antalet samtida användare. Kostnaden för det mobila bredbandet grundar sig på 

förbrukad datamängd – ingen operatör har fri surf och mängden räcker inte till för en framtida 

användning inom rimlig kostnad. Dessutom påverkas mobilt bredband av väder m.m.  

Det finns en rad argument för att dra fiber som obegränsad datamängd, lång livslängd (50 år), hög 

kapacitet och en smidig lösning även för tv, radio och telefoni. Fastighetens värde ökar med en fiber 

indragen. Vi kommer att berätta om dessa och andra argument på mötet.  

Vill du veta mer redan innan möte! Vi har lagt upp några intressanta länkar på www.bourelius.se  

Det är också platsen för att anmäla att man vill ha information om kommande möten samt platsen 

för att anmäla sitt intresse (kommer senare). Vi kommer inte att dela ut information i postlådorna 

utan skickar nyheter som e-post. Det är därför viktigt att du går in på sidan och anmäler dig. Skulle 

du sakna e-postadress kan du höra av dig till någon av oss.  

Välkomna till Bygdegården Onsdagen 20  
maj kl. 18.00  
 

Tor Wolgast     Lasse Bourelius 

tor.wolgast@ncc.se    bourelius@gmail.com   
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