
 

Lane/Lane-Ryr Fiber 
Föreningen för Fiber i Lane/Lane-Ryr. 

Inbjudan till stormöte i Lanegården  
Denna inbjudan gäller alla fastighetsägare i Lane/ Lane-Ryr. 

Det största som hänt bygden på 100 år. 
 

Grunden är lagd för att möta framtiden. Två föreningar har bildats för anskaffningen av 
fibernät för Telefoni, TV och Datakommunikation. 100 gånger bättre än dagens ledningar 
och driftsäkrare. 
 
Orsaken är att användandet av mobiltelefoner har resulterat i att det fasta telenätet är på 
väg bort.   
Staten har satt upp ett mål att fylla luckan till år 2020, så att 90% av landsbygden ska få 
riktigt bra telekommunikation. Det vill säga 100 megabit datauppkoppling via fiberkabel. 
 
Det är inte bara viktigt för ungdomar att surfa på, utan gäller oss alla. Hur många tjänster 
som kommer att erbjudas i ett fibernät vet ingen ännu. Men möjligheterna är oändliga och 
under ständig utveckling. 
 
Stora delar av norra Bohusläns fibernät är under uppbyggnad, och en del är redan 
uppkopplade i dag. 
Ett exempel i vår närhet är området runt Öresjö, som nu har ett fungerande fibernät. 
 
Att starta upp detta kräver ett samarbete där vi alla är delaktiga. 
Tillfället kommer aldrig tillbaka, så nu eller aldrig. 
Men vi måste nå ut med information till alla, så hjälp föreningen att sprida detta budskap. 
 
Representanter från Uddevalla kommun & Bynet medverkar på mötet. 
 

KOM TILL LANEGÅRDEN 
Tisdagen 27/3 kl. 19:00 

 

 
 

 
Har du ungdomar, så ta med dem och visa dem lite framtidstro. 

Vi informerar, men allt ligger i din hand. Så detta är viktigt. 

http://www.laneryrfiber.se/


Ett Exempel 
 
Mina månadskostnader i dag                                       Mina kostnader via FIBER 
 
   
                   

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Missa inte tåget! 
Du får pengar tillbaka nu! 

Äntligen kommer några kronor att falla tillbaka på landsbygden. Bidrag ges till att bygga 
fibernät. Kommunen ställer upp med att organisera och informera. 

Detta är på gång över hela Sverige, och tillfället kommer aldrig tillbaka. 
Se inte dina skattepengar rinna ut i sanden. Var med och investera i framtid. 
Anmäl och Bli medlem nu www.laneryrfiber.se betalning till bg 259-4703  

 

 
Styrelsen i Lane/LaneRyr fiber är 
Ordf.Kurt Svan 319 16                                               Vise ordf: Rolf Knutsson 66 00 88 
Kassör: Christer Oltegen 070 373 45 16                Sek: Fredrik Lundqvist  379 66 
Ledm: Olle Högberg 66 40 40                                   Ledm: Stig Olsson 070 535 75 01 
Ledm: Bertil Sköldh 070 28 25 666                         Ledm: Göran Svan  66 06 56 
Ledm: Elisabeth Carlsson 66 40 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Försälljning av kaffe med tillbehör är bygdegårdsföreningen behjälplig med. 

Varför skall vi ha en optisk fiberkabel? 
 

 Den ger samma uppkopplingskapacitet för alla fastigheter var de än ligger. 
 Den ger stora möjligheter till utbyggnad av tjänster i framtiden, både för 

privatpersoner och företagare. 
 Den ger en bra kapacitet att skicka och ta emot information med bättre och 

jämnare kvalitet. 
 En optisk fiber har en mycket lång livslängd och kräver nästan inget underhåll. 
 Fiberkabel är mindre väderkänslig. 
 Lägre fasta avgifter. 

 
 

 
 

145 kr 
20 kr 
165 kr 
 
234 kr 
 
309 kr 
 
 

708 kr 

Fast telefoni (telia) 
Nummerpresentation 
Summa: 
 
TV (Boxer, Viasat 
CanalDigital) 
Bredband    
(ADSL 6/1 Mbit/s) 
Total 

månadskostnad:    

Fast telefoni (IP-telefoni) 
nummerpresentation ingår. 
Tv (Telia-lagom paket, innerhåller i dag 
ca 18 kanaler varav en HD för 2 st. tv-
apparater) 
Bredband 100/10 Mbt/sek 
 
Kollektivavtal med Telia tot. 299 mån 
 
Serviceavgift                         50 kr/mån 
Årsavgift 200 kr/år ca 16 kr/mån 
 

Total månadskostnad       365 kr/mån 

 

BLIR VI MÅNGA SÅ GRÄVER VI! 
 

http://www.laneryrfiber.se/

