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Dags igen för fiber/bredband i Tävelsås!  

När fibernät för bredband var uppe till diskussion för ett par år sedan var omfattningen av nätet väldigt 

stor/kostsam. Nu är den betydligt mindre då Stenslanda, som en del känner till, nu har byggt fibernät i 

egen regi.  

I och med detta har ny kontakt tagits med Wexnet för att återigen undersöka möjligheterna med 

fiberutbyggnad i Tävelsås. Då sträckningen är betydligt mer koncentrerad denna gång erbjuder sig 

Wexnet att ta ett helhetsgrepp om byggnationen och erbjuder en nyckelfärdig lösning för 

20000:- kr inklusive moms. 

Detta under förutsättning att tillräckligt många ansluter sig!  

 

Till detta finns också möjligheten till -2187:- i rotavdrag för de som är berättigade till det. 

 

Observera att detta är en nyckelfärdig lösning. Det vill säga även grävningen från tomtgräns in till Ert hus 

ingår och inkopplingen av fibern till ett bredbandsuttag/kommunikationsfördelare!!! 

 

Fibernätet delas upp i tre områden. Varje område är oberoende av de andra, se karta över respektive 

områden som är grönmarkerat på nästa sida och även den separat bifogade kartan.  Det vill säga om 

ett område får ihop tillräckligt många intresserade blir det genomfört oavsett om de övriga områdena 

ej får ihop tillräckligt med intresserade. 

 

Nu har Tävelsås chansen att få en framtidssäker infrastruktur i och med detta projekt! 

Blir det inget projekt denna gång har vi initiativtagare svårt att se att det blir någon mer 

chans! 

Ett informationsmöte kommer hållas i Tävelsås bygdegård 

 torsdagen den 31 mars kl 19.00 där vi kontaktpersoner för Tävelsås och Wexnet 

kommer närvara/informera. 

Välkomna! 

Inom varje område finns ett antal kontaktpersoner/ambassadörer som kommer att samla in avtal, 

servitutavtal/ledningsrätt åt Wexnet när så blir dags. Det kommer finnas möjlighet att fylla i avtal 

redan på bygdegårdsmötet om man så vill. Vid eventuella frågor kontakta gärna någon av 

nedanstående kontaktpersoner/ambassadörer. 
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Se även separat medlevererad karta för mer detaljerad områdes/fastighetsindelning 

Kontaktpersoner allmänt:   

Tävelsås Wexnet 
Fredrik Wolff Mats Bildh 
0470-68323 0470-775203 
Fredrik.wolff@bahnhof.se mats.bildh@wexnet.se 
 
Kontaktpersoner för respektive område: 
Område 1. Område 2. Område 3. 
Hans Olofsson Marcus Hellberg Fredrik Wolff 
0470-68236 0470-24666 0470-68323 
olofsson@brevet.se marcus@urshult.net fredrik.wolff@bahnhof.se 
 

Fortlöpande information kommer finnas på: 

www.tavelsas.net

mailto:olofsson@brevet.se
mailto:marcus@urshult.net
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Varför ska jag ha bredband via fibernät? 

 Tjänster som Internet, IP-telefoni, Internet-telefoni, TV (Enda mediet som klarar HD-TV), m.m. 

 Fastigheternas värde höjs samtidigt som du får lägre kostnader för abonnemang och tjänster 

 Bygden blir attraktiv och levande med modern infrastruktur 

 Möjlighet att arbeta hemifrån 

 Framtidens teknologi 

 Telenätet, (kopparnätet) och ADSL får begränsade investeringar. Ersätts på många ställen av 

Fast Mobil teknik.  

 Åsk- och stormsäkert  

 Snabb datakommunikation (100 Mbit/s, upp till 1000Mbit/s kan beställas idag) 
 

Jag har ADSL idag och det fungerar alldeles utmärkt, varför ska jag då ha Fiber? 

 De flesta idag har inte fullgod ADSL då det blir kapacitetsbegränsningar p.g.a. dåliga ledningar 
(Speciellt i Tävelsås). Med fiber får du en framtidssäker anslutning som klarar allt. 

 Genomsnittshushåll som använder telefoni och internet via fiber sänker sin månadskostnad med 

ca 200kr/mån jämfört med ADSL. 

 Telenätet, (kopparnätet) håller på att avvecklas. Fibernätet är framtidens ersättning. 

 Framtidssäkra ditt hus och var säker på att det är attraktivt vid en eventuell försäljning. 

 Om det nu byggs ett fibernät i Tävelsås och jag inte ansluter mig nu så kommer det bli 

förmodligen bli svårt att ansluta sig till det i framtiden.  

 

Jag väntar på att den trådlösa tekniken kommer utvecklas i framtiden…….. 

 Mobilt bredband är ett bra komplement till fiber men har en massa tekniska begränsningar i 
jämförelse.  

 Dålig täckning, låg kapacitet, känslig anslutning som går upp och ner i kapacitet. 

 Kapaciteten i den trådlösa uppkopplingen beror på hur väl utbyggt trådlösa systemet är. Enkelt 

sett kan man säga att det måste finnas många ”master” för trådlös uppkoppling för att kunna 

erbjuda bra kapacitet. Varje ”mast” är dyr och det satsas mer i stan än på landet på dessa typer 

lösningar då man i stan når fler kunder. 

 Leverantörsberoende. Idag är man hänvisad till den leverantör som har en ”mast” med 

fungerande uppkoppling i Tävelsås. Vilka aktörer inom trådlös uppkoppling kommer satsa på 

mer/bättre master i just Tävelsås kan man fråga sig! Med fibern får man en annan valmöjlighet av 

leverantörer.  

 

Jag har varken bredband/ADSL idag och klarar mig bra med min telefon…..  

 Telenätet, (kopparnätet) håller på att avvecklas. Fibernätet är framtidens ersättning. 

 Framtidssäkra ditt hus för nästa generation och var säker på att huset är attraktivt vid en 

eventuell försäljning. 

 


