Angående fibernät
Ringde idag 2013-03-20 angående fibernät till den del av området runt Glasjöarna som
tillhör Arvika Kommun.
Jag bor i Märrviken (inritat på kartan) på östra sida av Övre Gla tillhörigt Arvika Kommun.
Vi har nyligen bildat en fiberförening tillsammans med många fastboende och sommargäster på vår sida.
Vi har intresseanmälningar förutom från oss, ett område från Pikstad längs hela vägen ner
till Lenungshammar samt vägen ner mot Laskerud. Dessutom har vi förfrågningar från
Glava Glasbruk. Eftersom vår förening är så nybildad har vi inte ännu tagit ställning till hur
långt vårt område ska sträcka sig.
På västra sidan av Övre Gla finns en fiberförening som kommer att börja gräva för fiber nu
i april. Vad jag vet kommer deras område att omfatta hela västra sidan från Barlingshult
(inritat på kartan) upp till Mörtnäs.
Vad min fråga gäller är om Arvika Kommun kan vara med på att dela nätet med Årjängs
kommun. Det finns ett förslag om att dra en kabel från Barlingshult över till Märrviken för
en inkopplingspunkt, och att man därifrån skulle kunna lägga kabel i vägen till intressenterna däromkring och eventuellt ner till Lenungshammar. Sedan anses det vara möjligt att
lägga kabel i sjön igen till Glava Glasbruk.
Förutom privatpersoner och mindre företag finns ett starkt intresse från Glaskogsstiftelsen
för en snabb utgyggnad av fibernät i området. Både för den egna verksamheten och därför
att man förlorar campinggäster på att man inte har tillgång till internet. Med ett fibernät
skulle man kunna förse campingplatsen med trådlösa accesspunkter.
Det man är orolig för är att vi ligger så långt i utkanten av Arvika Kommun att vi hamnar
sist i utbyggnaden om fibernätet måste komma från Arvikahållet.
Personligen har jag en del egen verksamhet som kräver både internetanslutning och telefon.
Den internetanslutning som finns i området är via Net 1 och det är väldigt långsamt, 250 kb
som snabbast och ibland nästan inget.
Sedan Telia la ner kopparledningen där jag bor fungerar inte den fasta telefonen. Och våra
mobiltelefoner hackar så det ofta är svårt att föra ett vanligt samtal. Ingen i området är nöjd
med den ”fasta” mobila uppkopplingen Telia har ordnat som ett provisorium. Anledningen
är antagligen att masten är överbelastad. Inte dimensionerad för särskilt många samtal samtidigt.

Jag klarar mig genom att jag har en deltidsanställning på Kyrkeruds folkhögskola med tillgång till egen dator. Jag bor kvar där c:a 2 nätter per vecka och kan arbeta under kvällarna
på mitt kontor. Annars skulle alternativet vara att hyra ett kontor i Arvika. En kostnad som
jag inte har råd till och dessutom med alla extra resor detta skulle innebära. Dessutom är det
inte särskilt miljövänligt
Vill man ha en levande landsbygd måste det finnas telefon och bredband idag annars är det
omöjligt att satsa på boende och företagande. Landsbygden utarmas.
Vår fiberförening heter Glanet och har hemsidan www.glanet.se
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