
Syftet med detta utskick är att: 
1. Bjuda in dig till vårt förestående informations möte i 
Foskros skola den 18:e, NY TID klockan 14:00. 
2. Presentera föreningen och ge förklaring till de 
inbjudningar per mail en del av er redan fått. 
3. Informera om vad fiber till ditt hus innebär.  
4. Få en uppfattning om finns tillräckligt många 
intresserade för att komma igång. 
 
Och SNÄLLA, ta med detta till era grannar som vi inte kan 
nå, då vi inte har deras mail, eller de inte har dator. 
Berätta, eller be dem läsa detta för att förstå hur  viktigt 
detta är för hela Foskros framtid. 
 

Varför Fiber? 
Hur många av er bofasta eller flitiga fritidsbesökare har 
svårt att få med barn och barnbarn till Foskros!? 
JAG är en av dem, och jag vet vi är flera.  
De klagar på att det inte finns internet, de kan ju inte 
umgås med kompisarna eller spela spel eller titta på 
filmkanaler på internet.  
För egen del är möjligheten att vid längre vistelse sköta 
betalningar samt komunikation med vänner, jobb o.s.v.  
Så OM vi inte kan få med ungarna avsett ålder idag!?  
HUR ska de då vara intresserad av ett framtida Foskros!?  
DE som idag växer upp med internet och använder det till 
allt, socialt, fritid, betalningar och arbetet!  
Vill ni att de tar över gården i framtiden, försäkra er om att 
de då har tillgång till internet.  
Att efteråt ansluta fiber till enskilda gårdar kommer att 
kosta mycket, mycket mer än vid detta tillfälle.  
Huset blir dess utom mera värt i framtiden vid ägarbyte.  
En ny ägare tittar hellre på ett hus MED FIBER, än att 
behöva betala upp till kanske 75.000 eller mer, för att få 
tillgång till internet! 
Ett par grannar hemma i Järfälla har råkat ut för detta, 
förra ägarna struntade i att dra in fiber för ca 17.000:- då 
erbjudandet gick ut, antar att de redan planerat att flytta 
och sälja huset.  
De nya grannarna får nu fiber indraget OM de betalar ca: 
40.000 kr !! Då finns redan fiberröret draget i gatan 
utanför deras hus , saknas bara att gräva ca 10 meter och 
blåsa in fiber!!! Sätt detta i relation till de större avstånd 
det handlar om i Foskros att efteråt dra in fiber. 

Vad betyder detta med fiber då? 
Vi kan slippa mycket av nedanstående problem, enkelt 
beskrivet:  
Kopparnätet är så föråldrat att det är omöjligt att få ett 
snabbt och stabilt internet till Foskros!  
Inte ens den långsammaste ADSL-anslutning går att få hit 
upp p.g.a. telestation både ligger för långt bort & är för 
gammal! Kopparnätet kommer att plockas bort på 
landsbyggden då det är för dyrt för Telia att underhålla! 
(se länk i mailet) 
Fiber löser INTE problem med mobiltäckningen, men ger 
oss möjlighet att ringa m.m. hemifrån med samma 
telefoner som vi har idag. Det finns ytterligare en fördel 
med att dra fiber till Foskros. Dras det EN fiber, så läggs 
det troligen även ner ett antal ”extrafiber” för framtida 
bruk. Då mobiloperatörerna inser detta bör det öka våra 
möjligheter att få flera mobilmaster i Foskrostrakten! 
 

Konsekvenser! 
De som INTE har en mobiltelefon med hyfsad täckning, 
kan inte ringa alls i framtiden. 
De som behöver larmtjänster av olika slag, trygghetslarm, 
inbrottslarm m.m. får förlita sig på dålig mobiltäckning. Att 
försöka driva företag utan en bra internet anslutning är 
omöjligt idag.  
De av er som tycker att det fungerar bra idag med 
mobilen, bör tänka på nedstående: 
Det finns klara nackdelar med att förlita sig på enbart 
mobilen, att ringa, SMS:a, surfa m.m. i Foskros. 
Idag finns 2 master vi kan få kontakt med, den söder om 
Idre samt den på Idrefjäll som är närmast. 
Ett problem som de flesta av oss med fastighet i trakten av 
Foskros har gemensamt, att vi numera har fritidshus!  
Vi åker från tätorterna med massor av mobilmaster med 
3G/4G hastighet och betalar dyrt för det och det fungerar.  
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Fiber i Foskros!  
Klarar vi oss utan? 

Möte om Foskros Fiber i skolan den 18:e kl. 14:00    
Välkommer till informationsträff om möjligheten att få Interner, telefon & TV via  

Fiber - den enda framtidssäkra lösningen på landsbygden. 



Detta innebär att ca: 90% av oss, är på besök kring 
Foskros samtidigt över större helger, semester o.s.v. 
Samtidigt med oss är det MÅNGA, väldigt många turister 
på Idrefjäll! Och fler blir det med sedan med Himmelsfjäll!. 
 

Observera! ALLA dessa mobiler använder 
SAMMA mobilmast uppe på Idrefjäll  !!!  

Nackdelar, se nedan. 
 

Informationsmöte den 18:e mars, 
om Foskros Fiber Ekonomisk Förening klockan 14:00 
Foskros skola.  
Ny tid då vi krockade med Fjällbyns årsmöte.  
Vi vill ju att alla ska få denna information! 
 

Varför ett nytt informationsmöte? 
Det finns 3 anledningar till detta.  
För det första; få med så många som möjligt från HELA 
Foskros på intresselistan för att kunna dra igång processen 
med att få bidrag m.m. Det som sedan avgör är hur många 
som betalar in intresseavgiften och blir medlemmar i 
föreningen. 
För det andra, så behöver vi inte stressa fram detta 
projekt, då tidsfristen för bidrag från PTS har förlängts. 

Regeringen har i dagarna skjutit till några miljarder till de 
närmsta åren, för att få bredband över hela Sverige.  
För det tredje så kommer Leo att berätta om de nya 
förutsättningarna. Vi får höra om erfarenheterna av 
fiberprojekt av projektledare från ByNet som byggt och 
hanterat många fiberutbyggnader i Sverige. 
Vi kommer även få förstahandsinformation från våra 
grannar i Flötningen, hur vi kan / bör / ska göra. 
 

Kostnaden undrar säkert många över! 
Jag har sökt runt lite grann på nätet hur andra har gjort 
med tanke på de förslag som erbjöds / la’s  förslag på vid 
förra mötet.  
Hittade denna information hur Särna = Skrullfiber  har löst 
det tills vidare. (särnafiber.se)  
citerar; 15.000 kr är den av länstyrelsen beslutade 
maximala avgift för anslutning av fiber till hushållen i 
Särna. Resten av kostnaden skall bekostas med bidrag.  
Om kostnaden i slutänden blir lägre än 15000 kr så kan 
föreningen antingen besluta att betala tillbaka det 
överskott som betalats in, eller att låta medlen ligga kvar 
som en buffert för framtida drift och underhåll. 
Vi kanske bör gå tillväga på samma sätt, då VI vet vad det 
kostar i Foskros, förutsatt att vi får samma villkor för den 
maximala kostnaden. 

Fördjupning om mobiltäckning: 
Att tänka på, det är inte så självklart att det fungerar med radiovågor, mobilt eller trådlöst WIFI.  
Det är inte alltid mobilen har täckning så här långt ut oavsett vad operatörerna säger eller påvisar med 
täckningskartor. Dessa kartor är dessutom beräknade på hur radiovågor breder ut sig mellan kullar o berg. 
De tar ingen hänsyn till skogar och annat som kan påverka signalstyrka/kvalitet.  
Radiovågor dämpas dessutom av träd, i synnerhet regnblöta träd, av väggar, fönster m.m.  
Vänd er mot Idrefjäll, se vad som finns ivägen så radiovågorna kan nå er mobiltelefon. OM du står högt, typ 
på taket, och kan se Idrefljäll en klar dag, bortsett andra mobiler som “pratar” samtidigt, så är 
förhållandena så optimala de kan bli.  
Hoppa ner på marken och om du nu har skog framför dig så dämpas signalen med 10-70%! Dämpningen 
beror på skogens täthet och mängden fukt i och på träden. Skogen bildar dessutom ett “golv” som gör att 
signalen går över dig.Gå in i huset nu och titta ut mot Idrefjäll, om du kan det.  
Räkna nu med att varje fönsterskiva i fönstret dämpar signalen med 10-25%. Ett 2-glasfönster ger alltså 
ytterligare 20-50% dämpning = svagare signal, beroend på infallsvinkeln och omgivande reflektioner.  
Väggar ger varierande dämpning p.g.a. materialet i dom. Det finns rapporter om att nya energieffektiva hus 
är så “täta” att mobiler inte fungerar inomhus. Tidningen Villaägaren har i sista numret en artikel om att 
ersätta fast telefoni, och har en enkel lista på dämpningsfaktorer. 
 
Att Telia inte bygger ut mobilnätet kan vi efter Liavägen bekräfta!  
Mats Andersson arrenderade ut mark 1 km nordväst om gården i ca: 4 års tid för att Telia avsåg att bygga 
en mobilmast. Det blev inget av detta till slut. Familjerna Jonsson har hört rykten om att ersättningsmaster 
(slavmaster) istället skulle sättas upp söder och norr om Foskros. Inte heller detta har det blivit något av. 
 
Jag kan bara tala för de som bor längs Liavägen, men flera av oss har stora problem med att få både mobil 
samt mobilt internet att alls fungera. Så länge som operatörerna inte sätter upp flera master kring Foskros 
så är anslutning av fiber till huset det enda allternativet. Jag vill inte vara beroende av ett mobilt internet 
som inte fungerar då det bara finns en enda mast, och vid dåligt väder inte fungerar alls som jag har 
erfarenhet av, i synnerhet om jag skulle behöva ambulans! 


