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Dagens samhälle ställer mer och högre krav på förmågan att skicka och ta emot information i olika 

former från det egna hemmet. Lösningen på det stundande problemet är att skicka informationen 

via en fiberanslutning. För att fastigheter ute på landsbygden skall kunna fibreras så har ett nytt 

koncept växt fram. Istället för att som tidigare utgå från centralorten och jobba sig utåt, utgår man 

nu från det egna hemmet. Projektformen heter FFH-Projekt och är en förkortning för Fiber Från 

Hemmet. Upplägget är det samma som när man i början av förra seklet tog saken i egna händer 

och drog fram el till stugorna på landet. 
 
Möjligheter med fiberanslutning i dagsläget: 

• Månadskostnaden för TV, telefoni och bredband kan bli mycket billigare än idag. 

• Digital-tv samt HD-TV med ökade valmöjligheter vad gäller programutbud.  

• Höghastighets Internet – upp till 1000 Mbit/s bandbredd. 

• Video on demand, dvs. videobutik i hemmet. 

• All form av dataflöde, onlinespel, filhantering. 

• Övervakning, sjukvård, etc. 

• Kraftfullt distansarbete hemifrån, kultur till bystugan (bio, teater, konserter), studiecirklar med 

lärare från hela landet 
 
Syftet med detta möte är dels att informera om vad ett FFF-projekt är för något och utöka vårt 

verksamhetsområde och därmed få ett större underlag för fler medlemmar som i sin tur ger bättre 

förutsättningar till att lyckas med vårt mål att bygga ett fibernät.  
 
byNet AB har sedan 2003 fokuserat på byggnationen av fiber på landsbygden tillsammans med 

fiberekonomiska föreningar. Totalt har de byggt mer än 15 000 anslutningar tillsammans med cirka 

150 fiberföreningar. byNet har arbetat fram en speciell metod för att på ett kostnadseffektivt sätt 

genomföra projekten på landsbygden som de kallar ”FFH-projekt”, Fiber Från Hemmet. Då de 

arbetar efter slogan ”Tillsammans skall vi bygga ett fibernät” genomförs projekten med hjälp av 

eget arbete och lokalt engagemang och på det sättet sänka kostnaden av byggnationen. byNet 

har även samarbetat med ett antal kommuner runt om i hela Sverige för fiberutbyggnad på 

landsbygden. Hasse Eriksson från byNet är inbjuden och kommer att förklara hela processen. 
 
Vi erbjuder byarna Gråkärret, Kolpebo, Skeppargårdarna och Sörbo att ansluta sig till vår förening 

och på det sättet bilda ett sammanhållande fibernät i södra Söderbärke församling. 
 

Välkomna! 
 
För mer info om byNet och FFH-Projektet besök www.bynet.se  

För mer info om Fiber i Vad ekonomisk förening besök www.fiberivad.se 


