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Varför ansluta fiber nu?

Några tunga skäl:

Kostnader
Fiber är billigare än alla andra alternativ nästan hur man än räknar.

Funktion
Fiber är stabilare än alla andra alternativ.

Hastighet
Fiber är mycket, mycket snabbare än alla andra alternativ. Speciellt vid hög belastning såsom i 
semestertider.

Radio
Det svenska FM-radionätet skall stängas ner.  Ersätts bäst med fiber.  På internet finns 1000-tals 
radiokanaler varav de flesta gratis.

Den digitala sjukvården
Genom att övervaka bl a hjärtsjuka och diabetespatienter  i hemmet via fiber så kan stora pengar 
sparas.  Region Skåne ligger i framkant.  Finns redan i drift.  Blir nog inte frivilligt i framtiden.

Kontakt med barn & barnbarn
Utan fiber riskerar man tappa kontakten med barn & barnbarn. Dagens Facebook & e-post ersätts 
snart av nya sociala medier som kräver fiberfart.

Jobba hemifrån
Att driva företag i hemmet är ibland enklare med fiber.  Liksom att arbeta hemifrån.

Familjebesök
Om man vill att tonåringar skall bo hos mormor några sommardagar så är det nog bäst att ha fiber.

Tjuvlarm
Utryckningar vid larm blir allt dyrare.  Kompletteras larmsensorerna med video via fiber så kan 
antalet utryckningar på falsklarm halveras.

Kommunal omsorg och service
Just nu ökar antal personer som har rätt till hemtjänst och särskilt boende våldsamt. Medför mycket 
stora kostnader för kommunen.  Med sensorer i hemmet som via fiber bl a bevakar att brukaren inte 
ramlat kan antalet hemtjänstbesök minskas.  Medför även att många kan bo kvar hemma längre.  
Simrishamns kommun har anslutit sig till framtidsprojektet ”Smart Fiberstad”.



Uthyrning
Hyra ut en sommarstuga utan fiber till en barnfamilj?  Nää....

Se TV när du vill
Just nu sker en stor förändring från tablå-TV (TV-tidtabell) till on-demand-TV (se när du vill). Innebär 
att takantenner ersätts av fiber.  Redan idag finns 100-tals TV-kanaler på nätet.  Många liksom SVT 
är gratis.  T ex sändes senaste Dakarrallyt på Eurosport gratis på magine.com i HD-kvalitet.

Minskat TV-utbut via takantenner
Övergången från tablå-TV till on-demand-TV innebär att satellit-TV bolagen flyttar sina sändningar till
fiber.  T ex så finns redan CanalDigital och Viasat i fiberutbudet.

Högupplöst TV
Inom ett par år kompletterar man nuvarande HD-TV med 4K-UHD-TV.  Kräver fiber.

Streamad video
På Youtube finns bl a ett 10-tal av Rolling Stones konserter.  För två år sedan var det suddig video 
med skramligt ljud.  Inom något år sänds allt i full HD med 5-kanals ljud.  Kräver fiber.

Glöm ADSL
Räkna inte med att ADSL finns kvar i evigheter.  Byt till fiber nu när det är billigt!

Regering & Riksdag
Målsättningen är att minst 90% av alla svenska hushåll skall ha minst 100 Mbit inom 5 år.  Dvs det 
är nog inte frågan OM man behöver ansluta till fiber.  Utan bara NÄR.  Det kan bli ganska 
mycket dyrare att vänta!

Har du frågor?    Skicka ett mail till hmr@resmark.se

Mikael Resmark   0705-861296


