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Fiber
En specialtidning om stadsfibernätet i Öckerö kommun

9 
Populära
TV-serier

Allt om fiber
– så funkar det!

Det
gör vi på 
internet i 
framtiden

”Äntligen kan hela familjen 
använda internet 
samtidigt!”
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Spotify, Viaplay och onlinespel. Hemma hos 
Simonssons används dagligen många inter-
netjänster av flera i familjen samtidigt. För 
dem var det ett självklart val att installera 
fiber när chansen fanns. 

Innehåll
En specialtidning om det öppna stadsfibernätet i Öckerö kommun

4 
6 Därför satsar Öckerö kommun på 

fiber åt alla. Arne Lernhag förklarar. 

2014 släpps mängder med nya album. En av många 
artister som släpper nytt är Lana del Rey. Läs om 
hur musikbranschen förändrats i och med strea-
mingtjänster som Spotify och iTunes intåg.  11 

15 Fiber gör villan attraktiv. Mäklaren Andreas Pauls-
son tror att fiber snart är lika självklart som tv-an-
slutning.

Många av dagens TV-serier blir stora snackisar 
och kan skryta med världsstjärnor i rollistan. Vil-
ka serier pratas det mest om nu? Och hur kollar vi 
svenskar på TV i dag?  16 

8 På Öckerö och östra Hönö är fiberutbyggnaden redan klar 
och 80 procent av kommunens invånare har nu möjlighet 
att ansluta sig till Öckerö Näts stadsfibernät. Nu fortsätter 
arbetet för att alla öbor ska ha den möjligheten senast 2020. 

Vad använder vi internet till i framtiden? 
Och hur långt borta är den framtiden? Rörö-
bon, professorn och ledamoten i Interactive 
Institute, Sören Sjölander, har koll.

20 Varför är fiber den bästa 
lösningen för snabbt bred-
band? Så funkar fiber, och 
så går en installation till. 

Välkommen till

Fiber
Varsågod! Det är med viss stolthet vi på Öckerö Nät 
presenterar det magasin du nu håller i din hand. En 
specialtidning helt och hållet dedikerad till optisk 
fiber och alla de möjligheter som öppnar sig när man 
har en fiberanslutning som ger bredband på riktigt 
och bästa tänkbara uppkoppling till vår omvärld.

Vi bjuder på den här tidningen för att vi vill visa alla 
öbor varför det är en bra idé att bygga ut den digitala 
infrastrukturen med ett öppet fiberstadsnät. Vi vill 
dela med oss av vår övertygelse om att en anslutning 
till fibernätet snart kommer att vara lika självklart 
som en anslutning till elnätet eller nät för vatten och 
avlopp. Det kan tyckas vara att ta i, men det är ett 
tekniksprång som pågår i detta nu. Vilka framtida 

digitala tjänster som väntar bakom krönet kan vi 
bara gissa.

Ett är säkert, utvecklingen går med en otrolig fart, 
och det för nytta så väl som nöje. Se bara i vår inter-
vju med Chalmersprofessorn Sören Sjölander som 
sitter i styrelsen för Interactive Institute Sweden, där 
man till vardags sysslar med sådant som låter som 
science fiction i mångas öron.

Vi vill önska dig en stunds trevlig läsning. Låt dig 
gärna inspireras av alla de möjligheter som öppnas. 
Med en infrastruktur i världsklass kanske det bara 
är vår egen lust och kreativitet som sätter gränser för 
vad vi kan skapa och uppleva på våra öar.

Freddy Ehrenholm, Öckerö Nät

Öckerö Nät 031-763 24 05
www.ockeronat.se 

Produktion: Franzmedia
www.franzmedia.se 

Tryck: Billes Tryckeri
www.billes.seFiber

Vi bygger ut fibernätet 
tillsammans med ÖckeröNät
Vår omvärld förändras i en allt snabbare takt. Vi lever mitt i en kommunikativ revolution. För att 
denna utveckling ska vara möjlig måste någon rent fysiskt skapa ny infrastruktur, det är det vi 
gör. Vi är specialister på planering, utbyggnad och underhåll av infrastruktur för el, kraft och 
kommunikation. Med vår helhetssyn och kompetensbredd är vi med och skapar framtidens 
kommunikationsnät i Öckerö kommun. 

Du ser oss på Netel ute på gatorna när vi gräver ner fibernät över Öckeröarna. Bestämmer du 
dig för att installera fiber, kommer du att möta oss på Netel, eller någon av våra under-
entreprenörer när vi projekterar och installerar hemma hos Dig.

www.netel.se
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Hos Simonssons är 
alla uppkopplade

– Vi kände att vi använder internet i så 
stor utsträckning att vi behövde ett bättre 
bredband. Vi har flera datorer och TV-ap-
parater, vi streamar filmer, vi har två Spo-
tify-abonnemang i familjen och barnen 
spelar en del spel online.  Vi är ständigt 
uppkopplade flera samtidigt. Vi märkte 
att vår tidigare ADSL-uppkoppling inte 
räckte till, säger Viktoria. 

– Det fanns redan ett behov, men vi 
tänkte också på framtiden. Om vår förra 
uppkoppling inte riktigt räckte till dagens 
tjänster, hur skulle det då bli i framtiden, 
säger Christian. 

Fast nätverk ger bättre fart
Christian och Viktoria byggde huset själ-
va med hjälp av släkt och vänner för tio år 
sedan, och huset var redan innan fiberin-
stallationen förberett för nätverk. Det gör 
att de lätt kan ha flera av sina enheter fast 
uppkopplade mot fibern, och inte har allt 
trådlöst. 

– Vi har TV-apparaterna kopplade till 
det fasta nätverket eftersom det är strea-
mingen av filmer som kräver mest band-
bredd. Vi hade Viaplay redan förut, och 
det fungerade sådär med ADSL, det hack-
ade en hel del, säger Christian. 

De har valt ett abonnemang med TV, te-
lefoni och internet på 100 Mbit/s, och det 
ligger oftast runt 95-100 Mbit/s i de fast 
uppkopplade apparaterna om de mäter på 
bredbandskollen. I de enheter som kopp-
lar upp mot det trådlösa nätverket blir 
hastigheten lägre. 

En vanlig kväll kanske äldsta dottern 
har kompisar på besök och tittar på TV 
på sitt rum, medan de yngre spelar Mine-
craft online och pratar med sina kompisar 
via Skype och mamma och pappa strea-
mar film. Sedan de fått fiber installerat är 
det inga problem att göra allt detta sam-
tidigt. 

– Barnen säger att det är en märkbar 
skillnad i hastighet. Det bara funkar nu, 
man tänker faktiskt inte så mycket på det. 
Men häromdagen skickade jag en film 
till en kompis och det gick blixtsnabbt, 
då märkte man verkligen skillnad, säger 
Viktoria. 

Just det är en av fiberns fördelar, att det 
finns möjlighet att lika snabbt ladda upp 
saker som att ladda hem. Familjen har 

haft fiber installerat i ett par månader nu, 
och är mycket nöjda. Samtidigt så var det 
en stor investering. 

– Det är klart att det är mycket peng-
ar, men när man har byggt huset själv har 
man en bra uppfattning om vad allt kos-
tar, och jämför man med andra investe-
ringar i huset så är det inte dyrt. Och om 
vi skulle sälja skulle vi säkert få igen kost-
naden, säger Viktoria.

Själva installationen gick smidigt tyck-
er de. Grävningen i gatan utanför gick 
fort, och det krävdes inte mycket åter-
ställningsarbete i trädgården. 

– Netel var här och tittade och så kom vi 
tillsammans överens om var vi skulle dra 
in kabeln. Det gick att placera den precis 
där jag ville ha den, säger Christian. 

Sofia Franzén
Foto: Niklas Olsson 

Familjen Simonsson består av Viktoria och Christian och deras tre barn, Tilda 16, 
Ebba 14 och André 9 år. Lägg till ett par av barnens kompisar på besök och anta-
let uppkopplade TV-apparater, telefoner, datorer och surfplattor blir många. Det blev 
trångt på den gamla ADSL-linan. Så när erbjudandet kom om att få fiber installerat 
i villan var valet inte svårt för familjen.

Ebba kopplar upp mobilen mot hemmanät-
verket.

Hemma 
hos familjen 
Simonsson

Det gäller att ha en bra router menar 
Christian som installerat ett hemmanätverk 
och kopplat enheter både med kabel och 
trådlöst. 

Bor: Villa på Öckerö, i närheten av där Christian och 
Viktoria båda växte upp. 
Intressen: Tilda och Ebba dansar, Christian gillar alla 
sporter som har en boll inblandad och André spelar 
fotboll och elgitarr.
Lyssnar: Mycket på Spotify. Hela familjen gillar 
Robbie Williams, Christian och Tilda lyssnar gärna 
på Mumford & Sons. Viktoria som arbetar som lärare 
föredrar stillsam musik efter jobbet, som till exempel 
Laleh, Kris Kristoffersson eller Johnny Cash. 
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Bredband till alla - extra 
viktigt för en ö-kommun

Snabb uppkoppling ökar tillväxten
Surfa mer på nätet – det 
gynnar Sverige! Så kan man 
sammanfatta regeringens 
bredbandsstrategi, med det 
uttalade målet att svensk-
arna ska bli bland de bästa i 
världen på IT och internet.

Fördelarna med en snabb uppkoppling 
och hög internetanvändning är många. 
Det poängterar inte minst Sveriges reger-
ing som i sin Bredbandsstrategi för Sve-
rige lyfter fram ökad tillväxt, ökad kon-
kurrenskraft, bättre initiativförmåga och 
ett hållbarare samhälle som några av de 
största fördelarna med en snabbuppkopp-
lad befolkning. 

För att skapa ett land med nästan hel-

täckande internetanvändning påpekar 
man i strategin att det är en förutsättning 
att alla får tillgång till bredband med hög 
överföringshastighet. Och att skapa det 
nätet går än så länge över all förväntan. 
När bredbandsstrategin lanserades år 
2009 hade man som delmål att fyra av 
tio svenskar år 2015 skulle ha tillgång 
till bredband på minst 100 megabit. Det 
målet uppnåddes redan 2010, alltså på 
knappt ett år. Sedan dess arbetar man 
i stället för att nå höghastighetsmå-
let för år 2020: att 90 procent av alla 
hushåll och företag ska ha tillgång 
till bredband på minst 100 megabit.

Genom att främja snabba uppkopp-
lingar menar regeringen att alla ”kan 
dra nytta av de möjligheter som tillgång 
till kraftfullt bredband ger. Då kan tra-

ditionella arbetsmetoder förändras, nya 
tjänster och affärsmodeller utvecklas och 
nya beteenden växa fram.”.

Anna Rikner

TIPS! 
Vill du läsa mer? Hela 

bredbandsstrategin finns på 
regeringens hemsida 
www.regeringen.se. 

Sök på Bredbandsstrategi 
för Sverige och titta under 
publikationer, så finns den 

att ladda ner som pdf.

– En stabil och snabb bred-
bandsuppkoppling är i dag en 
viktig del av vår infrastruk-
tur. Det är lika viktigt som 
vägar, el, vatten och avlopp. 
Från kommunens sida ser vi 
det som en absolut nödvän-
dighet. 

Det säger Arne Lernhag, 
kommunalråd på Öckerö, om 
varför kommunen satsar på 
tillgång till höghastighets-
bredband till alla. 

Hösten 2011 beslutade fullmäktige om en 
strategi för kommunens IT-infrastruktur 
och tillgång till bredband. Öckerö kom-
muns mål för strategin är högre satta än 
de nationella målen, vilket är att 90 pro-
cent av befolkningen ska erbjudas tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s till år 
2020. I Öckerö kommun satsar man på 
att 100 procent ska ha den möjligheten år 
2020. 

– Vi har kommit långt i vår kommun, 
utbyggnaden går väldigt bra och jag tror 
att vi kan nå målen till och med före 2020. 

För kommunens del handlar det mycket 
om att ge medborgarna tillgång till sam-
hällsnyttiga tjänster och att kunna behål-

la en positiv utveckling av kommunen. 
– På sätt och vis är det ännu viktigare 

för oss som ö-kommun att det finns goda 
möjligheter att driva företag eller sköta 
sitt arbete även från hemmet för att mins-
ka behovet av pendling in till staden varje 
dag. Då krävs ett stabilt bredband.

Viktigt för medborgarna
Arne Lernhag menar att en stabil bred-
bandsuppkoppling handlar om så mycket 
mer än att kunna ta del av internets nöjes-
utbud som film, spel och musik. 

– Det här är viktigt för medborgarna, 
samhällsnyttan i en stabil bredbandslös-
ning är mycket stor. Jag tänker på olika 
digitala tjänster i hemvården, som kom-
munala trygghetslarm, och i framtiden 
till exempel återkopplande patientbesök 
via TV. Egentligen är det bara fantasin 
som sätter gränser för vad som är möjligt.

– Jag tror att vi kommer att få se en 
snabb utveckling av nya, nyttiga tjänster 
inom en snar framtid. 

För att kunna ta del av de tjänsterna, 
behövs en stabil och snabb bredbands-
uppkoppling. 

– Vi är helt beroende av stabilt bred-
band för att klara framtiden. Så det var 
ingen svår fråga för oss att fatta beslut 
om att vi ska dra fiberkabel över hela vår 
kommun, utan det var hur vi skulle gå till 
väga som var frågan. Att gräva för kabel är 
dyrt, så det var viktigt med en ekonomiskt 
hållbar lösning som gynnar medborgarna 
så mycket som möjligt, säger han.

Väl fungerande lösning
Därför fick Öckerö Bostads AB i uppdrag 
av kommunen att bygga och förvalta fi-
bernätet. Öckerö Nät bildades som ett 
affärsområde inom Öckerö Bostads AB, 
och Öckerö Nät byggs ut helt affärsdrivet, 
utan skattesubventioner eller bidrag.

– Det har fungerat väldigt bra hittills. 
Jag som cyklar mycket märker ju av att 
det grävs upp här och där, och tidigare 
hade man lite problem med att återstäl-
landet tog för lång tid. Men det fungerar 
mycket bättre nu, och vi hoppas att det 
ska fungera lika smidigt när det nu snart 
är dags för småöarna. 

Sofia Franzén

Bor eller arbetar du på Öckeröarna kommer du troligen någon gång på något sätt i 
kontakt med oss och vår verksamhet. Vi på ÖBO bygger och förvaltar nämligen inte 
bara bostäder. Vi bygger också lokaler, servicehus, skolor och idrottsanläggningar. Just nu 

bygger vi också öbornas stadsfibernät genom vårt affärsområde, Öckerö Nät. 

Som allmänyttigt, kommunägt bostadsbolag är vårt uppdrag att se till att öborna har till-
gång till ett brett och bra utbud av bostäder. Vi ska bygga nytt och planera för en hållbar 
utveckling av boendemiljön på våra vackra öar. I dag äger och förvaltar vi  närmare 400 
lägenheter. Vi förvaltar också alla kommunala fastigheter, och flera affärs- och industri-
fastigheter.

Några exempel på vad vi jobbar med just nu; vi avslutade nyligen byggnationen av Hönö 
nya vårdcentral med lägenheter på plan 2. Fram till 2016 genomför vi också den störs-
ta skolsatsningen i ÖBO:s historia när vi på kommunens uppdrag bygger två nya F – 9 
skolor på Hönö och Öckerö. Dessutom ser vi genom Öckerö Nät nu till att bygga ut den 
digitala infrastrukturen – så att alla öbor får chansen att ansluta sig till ett stadsfibernät 
med den snabbaste tekniken som finns. 

ÖBO är mer än ett bostadsbolag – vi är samhällsbyggare.

www.ockerobo.se           

Vi bygger öbornas vardag

– Vi är helt 
beroende 
av stabilt 
bredband 
för att klara 
framtiden.”

”
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Nu byggs öarnas digitala  infrastruktur ut
På hela Öckerö och östra 
Hönö är fiberutbyggnaden 
redan klar. När Hönö är helt 
utbyggt i slutet av 2014 har 
70 procent av kommunens 
invånare möjlighet att an-
sluta sig till Öckerö Näts 
stadsfibernät. Det innebär 
att kommunens mål om att 
50 procent av invånarna ska 
ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s senast 2015 
då är uppnått med råge. Nu 
fortsätter arbetet för att alla 
öbor ska ha den möjligheten 
senast 2020. 

I april drar grävningarna igång för ut-
byggnaden av fibernätet på resterande 
Hönö, och hela Hönö beräknas vara klart 
i december. 

Anledningen till att man började på 
Öckerö och Hönö är att det är här som de 
flesta kommunala funktioner och hyres-
rätter finns. 

– Vi köpte det fibernät som kommunen 
hade till sina verksamheter och byggde vi-
dare från det,  säger Lennart Johnsson, vd 
på Öckerö Bostads AB. 

Under våren och sommaren projekteras 
resten av kommunen. 

– Det innebär att vi tar fram besluts-
underlag om hur vi ska gå vidare på res-
terande öar. Vi tittar till exempel på hur 
många meter schakt som ska grävas, sä-
ger Freddy Ehrenholm, affärsområdes-
chef Öckerö Nät.  

– Var vi bygger under 2015 vet vi i slutet 
av detta året, när vi gått igenom besluts-
underlagen och styrelsen har fattat inves-
teringsbeslut. Vår styrelse fattar beslut 
om utbyggnaden för varje år, säger Len-
nart Johnsson. 

Intresset styr 
Hur utbyggnadsplanerna kommer att se 
ut beror också på vilket intresse och behov 
som finns på de olika öarna. På Kalvsund 
är behovet av en ny teknik för bredbands-
anslutning stort eftersom man där i dag 
inte alls har tillgång till fast bredband, 
utan får förlita sig på mobila lösningar. 

– Vi vet att man känner ett stort behov 
här, och KAS (Kalvsunds Allmännyttiga 
Samhällsförening) har gjort en egen un-
dersökning som visar att väldigt många 
är intresserade av fiber. Vi jobbar hårt för 

att kunna prioritera så att vi kan hjälpa 
Kalvsundsborna att få fiber så snart som 
möjligt, säger Freddy Ehrenholm. 

På de mindre öarna är utbyggnaden en 
större utmaning. 

– Här vet vi att vi våra kostnader blir 
högre samtidigt som intäktsmöjligheter-
na är färre, säger Lennart Johnsson. 

– Vi kan behöva ha ett närmare samar-
bete med de lokala öråden och göra mark-
nadsundersökningar innan för att se hur 
stort intresset är. Redan nu går det fint att 
visa sitt intresse, genom att anmäla det på 
vår hemsida. Öckerö Nät drivs i bolags-
form och utbyggnaden finansieras helt 
genom en affärsmodell. Alltså finns inga 
bidrag eller någon skattefinansiering.

Inför 2014 års utbyggnad höjdes det 
ordinarie priset något på grund av ökade 
entreprenadkostnader.

– Vi förstår att många reagerade på 
skillnaden, men vi jobbar stenhårt för 
att hålla ett så bra, fast pris som möjligt. 
Om samma pris skulle gälla för alla, bor-
de också alla ansluta sig samtidigt för att 
göra det ekonomiskt genomförbart. Det 
skulle troligen fördröja processen i flera 
år och hindra kommunens utveckling, sä-
ger Freddy Ehrenholm.

Rabatt vid tidig anslutning
Istället används en affärsmodell som gör 
det möjligt för alla som inser fördelarna 
att ansluta sig direkt. Öckerö kommun får 
alltså en ny infrastruktur mycket snabb-
are på det här sättet. 

Öckerö Näts målsättning är att samma 
ordinariepris ska gälla för alla, oavsett 
var man bor i kommunen. Så långt det 
är möjligt lämnas goda rabatter om man 

väljer att ansluta sig i samband med ut-
byggnaden. Men eftersom skillnaderna 
i kostnader och intäkter är såpass stora 
över kommunen kommer rabatten skilja 
sig åt mellan olika områden och öar. 

– Våra faktiska kostnader för 
varje anslutning är långt mycket 
högre än våra rabatterade pri-
ser, och våra ordinarie priser är 
mycket lägre än på många andra 
håll i landet. Men vi ser utbyggna-
den som en långsiktig investering 
och att vi kan räkna hem den över 
tid. Vi är också övertygade om att det 
är en trygg och bra investering för alla 
öbor som man har stor nytta av, både i 
dag och i framtiden, säger Freddy Eh-
renholm. 

Sofia Franzén

TIPS!
Anmäl dig till vårt 

digitala nyhetsbrev på  
www.ockeronat.se. 

Då får du de senaste 
nyheterna om vår ut-
byggnad direkt till din 

mail.

Varför valde ni 
att installera 
fiber?

Florence Wall, Hönö
– Största anledningen var att jag såg det 
som en investering i huset, jag hade tänkt 
sälja och flytta till lägenhet. Men jag ville 
också ha bredband eftersom jag inte hade 
det innan. Därför är det lite svårt att säga 
något om hur snabbt det går, men mitt 
barnbarn märker en makalös skillnad när 
han är här, där han bor har de ADSL. Han 
brukar sitta och spela och prata med sina 
kompisar via datorn samtidigt. 
– Själv använder jag datorn mest till att be-
tala räkningar, men det är roligt att se hur 
kommunikationerna har utvecklats. Jag 
har varit med från början kan man säga, jag 
har jobbat på televerket och som telegrafist 
på båtar. När jag arbetade på Volvo var de-
ras telex bland de första som datoriserades.

Anders Wijk, Othilia Dickborn 
och Beatrice Dickborn, Hönö
– Vi bodde i bostadsrätt i Torslanda innan 
vi köpte huset här och där hade vi fiber. När 
vi flyttade in här låg erbjudandet om fibe-
ranslutning i posten så vi nappade direkt. 
Vi var vana vid snabbheten i fiber och vi såg 
det också som en investering i huset. Vi har 
valt en paketlösning med bredband, TV och 
telefoni och det fungerar fint. 
– Det tog ett tag innan vi fick fibern, efter-
som tjälen satt i så länge i fjol. Men själva 
installationen var klar på ett kick, vi var 
inte ens hemma. 
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Så har Spotify, iTunes och andra 
onlinetjänster förändrat vårt sätt 
att konsumera 

MUSiK

Netel gräver för kabel på Hönö
Öckerö och östra Hönö är 
redan klara, nu är det dags 
för västra Hönö. Under 2014 
drar Netel in fiber till alla 
som vill. Det innebär en hel 
del grävande.

Netel är specialiserade på att förbereda, 
bygga och underhålla fibernät och har 
sedan 2012 arbetat med att gräva ner fi-
berkabel på uppdrag av Öckerö Nät. Nu 
har alltså turen kommit till västra Hönö, 
där de första grävjobben drar igång så fort 
marken mjuknat efter vintern. 

– Folk kommer springa på oss när vi 
gräver i gatunätet, men också när vi in-
stallerar fiber i någons hus, säger Erik 
Banehag, projektchef på Netel.

Redan i månadsskiftet maj/juni beräk-
nas de första kunderna vara uppkopplade 
mot fibernätet, medan de sista får vänta 
tills i mitten av december. Netels personal 
kommer alltså att under ett drygt halvår 
röra sig över ön.

– Vi som jobbar med det här vet ju att 
fiber är en bra grej, så vi hoppas att så 
många som möjligt hakar på det kampan-
jerbjudande som erbjuds nu.

Att skapa ett fibernät betyder något för-
enklat att man gräver ner en fiberkabel 
och återställer markområdet. Den som 
vill ha fiber får en anslutande fiberkabel 
dragen till sitt hus, där man borrar sig ige-
nom ytterväggen och installerar ett uttag.

– Vi försöker gräva så mycket som möj-
ligt på kommunal mark, men behöver vi 
schakta på privata vägar är det kundernas 
ansvar att bereda tillträde för schaktning 
in på vägen. Inne på villatomter gräver vi 
och grovåterställer ytor, så med andra ord 

är det upp till markägaren att lägga tillba-
ka plattor eller asfaltera. Men vi försöker 
naturligtvis vara väldigt försiktiga och 
undviker sådana ytor så mycket det går.

På asfalterade vägar återställer Netel 
de ytor man grävt upp. Från det att grä-
varbetet är klart kan det ta några veckor 
innan asfalteringen blir gjord.

– Det beror dels på att det är bättre för 
vägen om jorden får packas ihop så myck-
et som möjligt innan man lägger på asfalt, 
dels på att vi befinner oss på en ö där det 

finns lite logistiska utmaningar med att få 
över material, så vi avvaktar gärna tills vi 
kan asfaltera större områden i ett svep.

Hur kan man hjälpa er så arbetet 
går så smidigt som möjligt?

– Vi kommer informera några veckor 
i förväg om vart vi gräver och när det är 
dags är det jättebra om vi får lite extra 
hjälp med framkomligheten. Tänk på att 
inte parkera på gatan eller ha landhock-
eymål stående ute, så blir vi väldigt tack-
samma.   Anna Rikner

Över 100 000 hushåll har redan
upptäckt vårt prisvärda bredband.

 - Gör det du också!

Beställ på www.bahnhof.se
eller ring 010-510 00 00

BREDBAND FRÅN BAHNHOF

Snabbt   Säkert   Populärt

Netels grävmaskiner blir snart en vanlig syn på västra Hönös gator. 
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   Arkitekt- och ingenjörskontor



12 13

Det är inte så länge sedan det var skivaffären 
som gällde om man ville hitta det senaste al-
bumet från favoritartisten. Den som ville ha en 
viss låt kunde i bästa fall köpa en singel, även 
om långt ifrån alla sånger gavs ut i det for-
matet. Att kunna välja vilken låt man ville lät 
som en önskedröm. Nu är vi där. I stället för 
att bläddra i singel- eller albumsamlingen hit-
tar du allt du kan önska dig – och lite till – på 
internetbaserade tjänster som exempelvis iTu-
nes, Spotify och SoundCloud. Där kan du köpa 
ett helt album eller så många enskilda låtar du 
har lust med. Eller till och med lyssna gratis.

Så varför inte göra en lista över lugna favori-
ter till fikat, 80-talsklassiker eller något annat 
som intresserar dig. Vill du dela med dig av en 
lista kan du göra det i Spotify och vill du se vad 
andra har för tips kan du söka antingen på en 
viss typ av musik eller helt enkelt titta in hos 
någon vän med bra smak på dennes konto och 
låna en lista.

Även för artisterna har möjligheten att kun-
na köpa eller lyssna på en enskild låt gjort stor 
skillnad. Att köpa ett helt album kan kännas 
drygt när man bara vill ha den där efterhängsna 
sommarplågan eller är nyfiken på hur bandet 
låter. Men en valfri låt är en annan sak. Gillar 
man det handlar man mer, gör man det inte var 
det ingen stor investering. På så sätt har iTunes 
förändrat vårt sätt att konsumera musik och 
det har i sin tur gjort att fler artister hittat sin 
publik. Det säger en del att förra årets tre mest 
lyssnade svenska artister på Spotify var Avicii, 

Håkan Hellström och 
Veronica Maggio 

(i den ordning-
en). Avicii har 
gjort sig en 

karriär på enskilda låtar, Veronica Maggio upp-
täcktes mer eller mindre via Spotify och Håkan 
Hellström är helt enkelt Håkan Hellström.

Många artister släpper i dag så kallade tea-
sers på youtube eller sina egna hemsidor, alltså 
en video med en eller två av den kommande 
skivans låtar som ofta släpps långt före själva 
skivsläppet. Ibland innebär det att en låt blir 
en hit långt innan skivan kommit ut, vilket kan 
kännas lite konstigt när man vill höra mer och 
det helt enkelt inte finns fler låtar att få tag på.  
Å andra sidan slipper man vänta så länge på 
den där första låten.

Tack vare internet och det nya sättet att lyss-
na kan man i dag prata om en flytande musik-
utgiving där samma album märkligt nog både 
kan leva längre och försvinna fortare. Längre 
i bemärkelsen att det släpps låtar under en 
längre period vilket gör att hela albumet finns 
i cirkulation under längre tid. Samtidigt kan 
intresset fort avta när själva albumet väl kom-
mit ut eftersom fansen redan hört hälften av 
låtarna i förväg.

Oavsett vilken väg 
man i dag väljer att 
lyssna på musik har 
det öppnats upp fler 
vägar både att hitta 
gamla favoriter och 
att lyssna in sig på nya 
förmågor, oavsett vart 
i världen de kommer 
ifrån. De nya musik-
tjänsterna har tagit mu-
siken närmare lyssna-
ren. Det är bra för alla.

Anna Rikner

Oavsett om du lyssnar på Spotify, 
köper låtarna på iTunes eller in-
handlar den fysiska skivan kommer 
2014 bli ett lysande musikår. Titta 
på listan så förstår du varför – och 
ändå är det bara ett litet urval av 
alla artister som släpper (eller har 
släppt) nytt under året:

Adele
Azelia Banks
Band of Horses
Beck
Bruce Springsteen
First Aid Kit
Frank Ocean
Johnny Cash (tidigare outgivet 
material)
Kaiser Chefs
Kanye West
Kelis
Kent
Lana Del Rey
Lily Allen
Limp Bizkit
Linkin Park
Lykke Li
Mando Diao
Mariah Carey
Metallica
Mogwai
Moto Boy
Nina Persson
Nonono (efterlängtat debutalbum)
Robyn
Shakira
She and Him
Takida
The Offspring
Titiyo
Weeping Willows
Wu-Tang Clan

Med reservation för förseningar i 
den kreativa processen.

Sedan går det vilda rykten om att 
U2, AC/DC, No Doubt, Foo Fighters, 
Red Hot Chili Peppers och Guns 
N’Roses har nya skivor på gång 
under året. Men med tanke på att 
banden har en tendens att skjuta 
på sina skivsläpp i både ett, två 
och 15 år återstår det att se om det 
bara är önsketänkande eller om det 
faktiskt är något på gång.

Streaming ritar om musikkartan

På www.noisetrade.com läg-
ger både nya och halvetablera-

de artister ut sin musik för gratis 
nedladdning. Här finns musik från 

de flesta genrer, från indie till hip-hop. 
Vissa erbjuder några låtar, andra hela album. Gillar du 
vad du hör kan du göra en donation, men det är fritt 
fram att ladda ner hur mycket du vill för inga pengar 
alls. Ett perfekt sätt att hitta nya favoriter.

TIPS!
 Vill du 

upptäcka ny 
musik gratis? 

2014
års hetaste 
skivsläpp 

Kommer du ihåg vinylsinglar, blandband och topplistor på 
radio? I så fall har du koll på principen bakom Spotify – mu-
siktjänsten som tillsammans med iTunes öppnat upp musik-
världen för alla lyssnare.

10/1 

Lana del Rey 
Hösten 2014 

First Aid Kit 
Hösten 2014 

Foto: Johannes Helje

Foto: Nicole Nodland

Foto: Jo Lopez
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– Med tiden kommer fiber 
vara lika självklart som en 
teveanslutning är i dag. Och 
precis som el och vatten 
kommer det vara något som 
bara ska finnas när man kö-
per hus.

Det säger Andreas Pauls-
son, mäklare på Hönö, Öckerö 
och i Torslanda

Även om det är en bit kvar till dess har 
det börjat hända saker. Både Andreas och 
hans kollegor har bara de senaste måna-
derna fått frågan om det finns fiber när 
hugade spekulanter gått igenom sin lista 
med krav på vad som ska finnas i huset de 
letar efter.

– Om tio år tror jag det kommer vara 
ett måste. Mina barn som är fem och sju 
år har haft fiber hela livet och när det är 
dags för dem att flytta hemifrån kommer 
de tycka att det är helt självklart att det 
ska finnas.

Majoriteten av alla som köper hus är 
mellan 30 och 40 år och många av dem 
har bott länge i lägenheter där fiber är en 
självklarhet.

– Är man van vid något är det svårt att 
gå tillbaka, så för att ett hus ska vara att-
raktivt är det viktigt att möjligheten finns 
att koppla upp sig via fiber. Sedan tror jag 
inte att någon väljer bort sitt drömhus för 
att det inte finns fiber, men är det två hus 
som är helt lika i övrigt tror jag det kan 
vara avgörande. Så kommunen gör helt 
rätt när de satsar på det här. 

Däremot tror han inte att det spelar 
så stor roll ekonomiskt om man är upp-
kopplad eller inte när det är dags för för-
säljning, huvudsaken är att möjligheten 
finns.

– Ekonomiskt sett tror jag det går jämnt 
ut, den summa man betalar är vad man 
får tillbaka när man säljer. Så man ska 
välja fiber för sin egen skull, det viktigas-
te är att man kan koppla upp sig om man 
vill. 

Anna Rikner

Fiber gör villan attraktiv

Andreas Paulsson tror att fiber i huset snart är 
en självklarhet. 

Öarnas IT-support

Jobbar du mot molnet än?
Molntjänster underlättar vardagen för de 
flesta företagare. Det ger det lilla företaget 
möjlighet till samma funktioner och tjänster 
som ett större företag, utan att du behöver 
ha en egen server. 

Molntjänster som till exempel Microsoft 
Office 365 och Hosted Exchange gör att du 
kan dela kalender och mappar med andra 
på jobbet, eller komma åt filerna hemifrån. 
Skicka e-post från din surfplatta eller telefon 
och breven hamnar i skickat-mappen även 
på din dator.  Du kan jobba var som helst 
och komma åt dina filer – enkelt, säkert och 
bekymmersfritt.

Vi hjälper företag att 
hitta rätt lösning!

 ✓ Nätverk        ✓ Backup       ✓ Servrar        ✓Antivirus 

✓ Mejl, webhotell och domäner           ✓ Dataräddning

Bättre nätverk hemma?
Vi på Pagiad kan även hjälpa privatkunder med allt inom IT och data. Har du till exempel installerat fiber hemma finns 
det några saker som kan vara bra att tänka på för att få ut maximalt av ditt bredband. Ofta handlar det om enkla lösning-
ar. Allt behöver till exempel inte vara trådlöst, ska du se på film fungerar det mycket bättre via kabel. En riktigt bra router 
kan också göra skillnad. Kom in till oss och hälsa på.

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning!

info@pagiad.se • www.pagiad.se • Tel 031-31 30 222 • Heinövägen 88, Hönö (ring innan ni kommer)

Trygghet för dig och ditt företag
Med hög kompetens och fem Auktoriserade Redovisningskonsulter kan vi på RVB 
erbjuda ett fullserviceutbud inom redovising. Allt från löpande bokföring till bokslut 
och upprättande av årsredovisning. Eftersom vi vill ligga i framkant när det gäller ny 
teknik är en bra fiberlösning en viktig del i vår utveckling. Det hjälper oss att alltid 
kunna göra vårt bästa för kunden. 

 Vi erbjuder också professionell företagsrådgivning och affärsutveckling, och kan hjälpa 
till i uppstarten av nya företag.  

www.rvb.se • info@rvb.se • 031-96 84 90

 
Medlemmar i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.
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Rena guldåldern för  TV-serier Varför valde ni 
att installera 
fiber?

Claes Winberg, Hönö
– Vi är ett stort hushåll på fem personer, 
och alla barnen är tonåringar. Vi har tre 
TV-apparater, fem telefoner och fem dato-
rer, och vi är många som använder internet 
samtidigt. Vi hade ADSL tidigare, och poj-
karna spelar mycket spel online. Det räckte 
att någon ringde så började det hacka. Nu 
funkar det fint, även om TV:n kan hacka 
ibland, fast det tror jag snarare beror på 
det trådlösa nätverket. Vi har valt att ha 
alla tjänster, TV, telefoni och bredband, 
och jag tycker att det är skönt att ha allt 
samlat hos samma leverantör, så slipper 
man få räkningar från flera olika håll. 

Anders Alexandersson, Öckerö
– Jag är helt övertygad om att allt som kan 
underlätta kommunikation är bra. För mig 
var det ett mycket enkelt val och jag funde-
rade inte nämnvärt över att ansluta till fi-
bernätet. Dessutom hade jag bara 2 mbit/s 
sedan tidigare och det blev naturligtvis en 
märkbar skillnad när vi fick fiber. Tidiga-
re kunde jag inte titta på HD-kanaler med 
playfunktioner, och även all annan hante-
ring på internet går snabbare. Vi fick fibern 
installerad vid årsskiftet och jag har valt att 
ha en paketlösning med bredband, telefo-
ni och TV. Det har funkat fint, och jag har 
tänkt testa olika tjänster som till exempel 
Viaplay, så får vi se om vi behåller parabo-
len eller om det blir en annan lösning fram-
över. 

TV-landskapet har föränd-
rats rejält de senaste åren. 
Smarta, välgjorda och på-
kostade TV-serier produ-
ceras på löpande band, ofta 
med kända skådespelare i 
huvudrollerna. Statusen har 
höjts, både i branschen och 
bland oss tittare. Och ökad 
bandbredd har öppnat dör-
rar för aktörer som erbjuder 
streamingtjänster. 

Det är stora amerikanska kabel-TV och 
video-on-demandbolag som HBO (So-
pranos, Game of Thrones), Showtime 
(Homeland) och AMC (Mad Men) som 
står bakom många av de senaste årens 
succéserier.  Etablerade och framgångsri-
ka skådespelare kan nu precis lika gärna 
dyka upp i en tv-serie som på vita duken. 

Att streama serier  blir allt populärare 
och internet-TV-leverantören Netflix har 
mycket tack vare sina egenproducerade 
TV-serier fått ett starkt fäste på den di-
gitala distributionsmarknaden. Netflix 
satsar nu miljarder på att fortsätta pro-
ducera sina egna serier. 

En klar fördel för bolagen med egen-
producerade serier är att de har full 
kontroll över materialet och inte behö-
ver vänta in att producenten ska släppa 
avsnitten. I dag föredrar många tittare 
att sluka TV-serier flera avsnitt i en följd. 
Här kan man se en anpassning till tit-
tarnas nya beteende. När Netflix nyligen 
startade andra säsongen av den kritiker-

rosade House of Cards med Kevin Spacey 
i huvudrollen släpptes hela säsongen på 
en gång, istället för ett avsnitt i veckan. 

I dag finns det en uppsjö av film- och 
TV-tjänster som erbjuder streamade fil-
mer och TV-serier när det passar titta-
ren. Konsumtionen av video-on-demand 
tjänster eller playfunktioner som SVT 
Play ökar varje år. Men trots det så tittar 
vi svenskar fortfarande mest på vanlig TV. 
Hela 159 minuter om dagen lägger svens-
ken i genomsnitt i TV-soffan. Det är en 
liten minskning från förra året. Däremot 
ökar tiden vi lägger på annan rörlig bild. 

– Det som fungerar bäst på traditionell 
TV är fredagskvällsformatet, livesänd-
ningar och idrott. Där är det inte många 
som tittar i efterhand på webben. Famil-
jeunderhållningsprogrammen handlar 
mer om det sociala i att titta tillsam-
mans, säger Martin Hehrne, chef online 
på MMS (Mediamätning i Skandinavien) 
som utför mätningar om svenskarnas 
TV-tittande.  

Streamingtjänster och playkanaler tar 
alltså än så länge inte tid från vårt tradi-
tionella TV-tittande, utan istället hittar vi 
ny tid för flexibel TV. Ungdomar är största 
konsumenterna av annan rörlig bild 

– En intressant aspekt av detta är att 
den del av TV-tittandet som vi ser på 
bärbara enheter som telefon, laptops och 
surfplattor faktiskt mest sker i hemmet, 
säger Hehrne. 

En förklaring till det kan vara att rör-
lig bild som streamade filmer och serier 
snabbt slukar upp en mobils surfpott, 
och att täckningen inte alltid räcker till. 

Sofia Franzén

1. Looking – dramakomedi om ett 
homosexuellt kompisgäng i San Fran-
sico, hade premiär i januari.

2. From Dusk till Dawn –
skräckserie baserad på kultfilmen med 
samma namn. 

3. True Detective – omtalat och 
hyllat kriminaldrama med Woody 
Harrelson och Matthew McConaughey 
signerat  HBO. Startade i år.

4. Penny dreadful – skräck med 
klassiska litterära figurer som Dorian 

Gray och greve Dracula. Satsning av 
Showtime, som också ligger bakom 
Homeland. Visas under våren 2014.  

5. Lilyhammer – andra säsong-
en om maffiaskurken som flyttar till 
norska Lillehammer sänds just nu på 
söndagar på SVT.

6. Silicon Valley – ny komedi om 
livet i det teknikbolagtäta Silicon Val-
ley signerad skaparen av Office Space 
och Beavis och Butthead. 

7. House of Cards – säsong 2 av 

den omåttligt hyllade Netflixproduk-
tionen med Kevin Spacey i osympa-
tisk huvudroll lades upp på Netflix  i 
februari 

8. Orange is the new black –
Nya avsnitt av den populära fängel-
seserien som Netflix numera kallar 
komedi. 

9. Doll & Em – Emily Mortimer 
från ”The Newsroom” spelar sig själv 
som brittisk skådis som gör Hol-
lywoodkarriär och anställer bästisen.  

Heta TV-serier 2014

2.

5.
3.

6. 7.
8.

9.

Foto: Melinda Sue Gordon för Netflix 
Foto: HBO/Jaimie Trueblood

Foto: Netflix 

Foto: Netflix 

Foto: Netflix. 

Foto: HBO Nordic

Foto: HBO Nordic
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Framtidens internet 
är inte långt borta

– Tänk dig att kunna besöka museer värl-
den över och se föremål och konst på 3D- 
skärmar, att själv virtuellt vrida och vän-
da på Tutanchamon, att betrakta Mona 
Lisas leende och se ett realtids-holografi 
som visar när Leonardo Da Vinci målade 
henne. Allt utan att lämna vardagsrum-
met. Eller tänk dig att du kan detaljstude-
ra havsbotten här utanför utan att lämna 
soffan, eller visa upp vår vackra kommun 
för vänner långt borta, som kan se omgiv-
ningarna i 3D och zooma in detaljer.

Det låter som science fiction, men 
mycket av det är fullt möjligt redan i dag. 

– Tekniken finns redan eller är snabbt 
på väg fram. Vad som kommer att vara 
”framtiden” betraktat om bara tio år kan 
vi bara gissa oss till, säger Sören Sjölan-
der, som förutom tjänsten på Chalmers 
också är styrelseledamot i Interactive 
Inststitute, ett experimentellt IT- och de-
signforskningsinstitut som ägnar sig åt 
att skapa banbrytande användarupple-
velser.

Banbrytande upplevelser
Ett sådant exempel är ett projekt som 
Interactive Institute genomförde nyligen 
tillsammans med bland andra Medel-
havsmuseét och Autodesk. Där digita-
liserades den 2 300 år gamla mumien 
Neswaiu med hjälp av datortomografi, 
laserskanning och fotogrammetri. Sedan 
har en komplett digital 3D-modell av mu-
mien skapats, och besökare kan nu ta bort 
dess lindor lager för lager och utforska 
den med hjälp av ett interaktivt visualise-
ringsbord. 

Den här typen av teknik menar Sjölan-
der kommer att bli tillgänglig i våra hem 
så småningom. 

– Men ska du kunna undersöka mu-
mien hemma, så krävs förstås en enorm 
bandbredd, och det har fibern. 

Han menar att vi just gjort det första 
stora klivet i vad som krävs i bandbredd 
med streaming av film. Nästa kommer 
med äkta 3D och hologram spår han.  

– Det kommer att komma 3D-hologra-
fiska filmer. Du kommer att kunna lyssna 
på föreläsare i världsklass på världens 
främsta universitet eller njuta av konser-
ter med ljud och bilder som upplevs som 

helt verkliga i tredimensions-holografi.   
Att det skulle kunna komma en ännu 

bättre teknik än fiber inom överskådlig 
framtid är inte aktuellt menar han.

– Det kommer inte att komma någon 
annan teknik, det finns inget annat på 
gång. Fiber är det mest bandbreddseffek-
tiva som finns, det får plats sådana otroli-
ga mängder information i en enda fiber att 
vi inte kan se att det skulle kunna finnas 
behov av någon annan teknik. 

Fiber är en framtidssäker lösning med 
praktiskt taget obegränsad kapacitet. 
Dessutom är det lätt att bygga ut.

– Fiber erbjuder samma förbättring 
jämfört med ADSL eller mobilt internet 
som en 1000-filig motorväg gör i förhål-
lande till en smal kostig. Ska du till exem-
pel streama HD-TV med ett mobilt 4G så 
är det på gränsen att det går, dessutom 
äter det väldigt snabbt upp din surfpott. 
Med de tjänster som blir tillgängliga inom 
en snar framtid räcker helt enkelt inte 
bandbredden till i något annat än fiber. 

Främjar utvecklingen
Sören Sjölander menar att utbyggnaden 
av den digitala infrastrukturen är extra 
viktigt för en ö-kommun. 

– Det finns ett direkt samband mellan 
välfärdsutveckling och goda kommuni-
kationer – vägar så väl som telekommu-
nikationer. Vi bor avlägset, vilket gör den 
digitala kommunikationen ännu viktiga-
re. Fiber är otroligt viktigt för att kommu-
nens invånare ska kunna ta del av dagens 
och framtidens tjänster inom underhåll-
ning, sjukvård, bildning, företagande, 
forskning, utveckling, religionsutövning. 
Ja, alla områden egentligen. 

Sören Sjölander är en av grundarna till 
Chalmers Invest och Chalmers Innovation, 
och som engagerad i utveckling av nya fö-
retag baserade på innovation och ny teknik 

Läsa nyheter, betala räkningar, kolla Facebook och streama film och musik. Så ser 
mångas internetvardag ut idag. Men hur ser den ut om fem eller femton år?  Sören 
Sjölander, professor i innovationsteknik på Chalmers och Röröbo, är övertygad om att 
internet fortfarande är i sin linda och att vi inom en snar framtid kommer att erbjudas 
mängder av tjänster på nätet som kan berika vår vardag. 

ser han en fantastisk möjlighet till ökad 
tillväxt på Öckeröarna tack vare fibern. 

Öckerö kommun är med sin unika mil-
jö, det utbredda småföretagandet, ord-
ning och reda i samhället och närheten 
till framstående universitet attraktivt för 
framtidsindustrier menar han. Med fiber-
nät har Öckerö alla basförutsättningar att 
kunna utvecklas till en ledande ort för till 
exempel programvaruutveckling inom 
några specialområden. 

– Den lokala miljöns betydelse för 
framgång visar sig gång på gång. Det mest 
kända exemplet är Silicon Valley, vars 
centrum är den lilla, vackra jordbruks-
kommunen Palo Alto, som ligger cirka 25 
minuter söder om San Fransisco.  Men 
ska du driva ett mjukvaruföretag som ska 
utveckla nya tjänster, är fiber en absolut 
nödvändighet.

Att dra in fiber i en villa är en stor och 
viktig investering, och många funderar 
över om det verkligen är något de behöver. 

– Om du aldrig har sett en bil, utan kör 
med häst och vagn – ja då klarar du dig 
fint med en grusväg. Men om du har en 
Ferrari, då vill du ju köra på en bred och 
fin motorväg.  

Internet ännu i sin linda
–  Jag lovar att de allra flesta som instal-
lerar fiber kommer att tycka att det var en 
av de bästa saker de gjort. Inte bara för 
att värdet av deras fastighet ökar, utan 
framförallt när de får se den nära fram-
tidens avancerade tjänster, och häpnas 
över nyttan av dem. Internet är fortfaran-
de i sin linda – tro mig. Och utan fiber har 
man ingen möjlighet att utnyttja alla nya 
tjänster.  

Så du och din familj kommer att 
skaffa fiber hem?

– Ja, absolut. Samma dag som det 
blir möjligt, helst nu. Min fru Lena och 
jag vill ha det snarast för vår egen skull, 
men framförallt i solidarisk anda med 
den unga generationen och kommande 
generation – för att de ska få bra förut-
sättningar att utvecklas och själva aktivt 
bidra till att utveckla vår hembygd. 

– Jag måste säga att jag blev positivt 
överraskad över att politikerna här ute på 
Öckerö fattat det kloka beslutet att se till 
att alla får möjlighet till fiber hem. Det ger 
Öckerö en möjlighet att fortsätta vara en 
av landets bästa kommuner att bo i, med 
potential att bli nummer ett – inte bara i 
Sverige. 

Sofia Franzén

Fiber erbjuder samma 
förbättring jämfört 
med ADSL eller mobilt 
internet som en 
1000-filig motorväg 
gör i förhållande till 
en smal kostig.”

Sören Sjölander

”

På bland annat British Museum och Medelhavsmuséet finns visualiseringsbord där man kan utforska mumier på både in- och utsidan. I 
framtiden kan det bli möjligt att gå på muséer världen över – utan att lämna hemmet.  

Verklighetstrogna hologram och äkta 3D på TV:n utan glasögon hemma i vardagsrummet kräver rejält med bandbredd. 

Foto: Jan-Olof Yxell, Chalmers
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Bredband via fiberoptik är det överlägset snabbaste och stabilaste bredband som 
finns idag. Skillnaden mot andra bredbandstjänster som DSL, 3G och 4G är slå-
ende. Med fiber i hemmet eller på jobbet spelar det ingen roll hur många datorer, 
surfplattor, telefoner och TV-apparater som är uppkopplade samtidigt - det går 
blixtsnabbt ändå och filmer hackar inte. När det gäller bredband står fiber i en 
klass för sig i jämförelse med andra lösningar.

Så funkar bredband 
via optiskt fibernät

I dag använder vi internet mer än någon-
sin tidigare och allt mer av våra teknis-
ka prylar i hemmet kräver en riktigt bra 
uppkoppling. Vi är mitt uppe i ett teknik-
språng och en utveckling av digital kom-
munikation som gör att vi behöver bygga 
en digital infrastruktur som klarar fram-
tidens krav. 

Nya tjänster utvecklas
Därför har Öckerö Nät fått uppdraget av 
Öckerö kommun att bygga och förvalta 
ett stadsnät av öppen fiber. Senast 2020 
ska alla i Öckerö kommun ha möjlighet 
att ansluta sig till bredband med en has-
tighet om minst 100 Mbit/s. 

– Med en bra uppkoppling kan man 
prata hur länge man vill med en vän på 
andra sidan jordklotet, handla, titta på 
film, spela spel, lyssna på musik och 
mycket annat. Nya smarta och roliga 

tjänster utvecklas i en rasande fart, säger 
Freddy Ehrenholm, affärsområdeschef 
Öckerö Nät. 

De nya tjänsterna kräver allt mer kapa-
citet. Var 18:e månad fördubblas kapaci-
tetsbehoven på internet. 

– I dag är de hastigheter du kan välja 
med en fiberanslutning mer än nog för 
dagens behov. Men vem vet vad vi behö-
ver om tio år?

Det är därför optisk fiber är den bästa 
lösningen. Fiber har nämligen i teorin 
obegränsad kapacitet. Informationen i de 
fiberoptiska kablarna färdas med ljusets 
hastighet. I en enda fibertråd har man 
med avancerad teknik lyckats komma 
upp i hastigheter på 100 miljoner Mbit/s.  

Inte bara internet
Optisk fiber handlar inte bara om snabbt 
internet. Genom Öckerö Nät ges också 

möjlighet att teckna abonnemang för TV 
och telefoni. Med TV via fibernätet får du 
högupplöst bild, bra ljud och tillgång till 
ett stort kanalutbud och HDTV. 

– Fiber är mer flexibelt och du kan an-
vända Playkanaler och programbibliotek 
ifrån hela världen, och titta när du själv 
vill. Idag erbjuds mycket av TV-utbudet 
direkt på internet via olika playtjänster 
och boxar för TV, surfplattor, spelkonso-
ler och telefoner. 

Fibertekniken ger också störningsfri 
IP-telefoni som fungerar precis som din 
fasta telefon. Här finns det ofta pengar att 
spara.

– Vårt nät är inte knutet till en enda le-
verantör. Det är öppet och du väljer själv 
vilka tjänster du vill ha från ett flertal oli-
ka leverantörer, säger Freddy Ehrenholm. 

Sofia Franzén

SNAbbT...   SNAbbAre...  Fiber!
Supersnabbt - optisk fiber är 
det snabbaste och mest effek-
tiva sätt som finns att skicka 
information. 

Klar för framtiden - fiber kan 
hantera enorma mängder infor-
mation - långt mer än vad da-
gens tjänster kräver. Kapaciteten 
i fiber är i princip obegränsad. 
Med fiber är du väl förberedd 
för framtiden.

Driftsäkert  - fibern grävs ner 
i marken och är därför väl-
digt driftsäker och okänslig 
för störningar, väder och vind. 
Fiber klarar ett åsknedslag och 
avståndet till olika master eller 
stationer har ingen betydelse för 
hastighet eller driftssäkerhet. 

Smidigt och kraftfullt - kan an-
vändas för både telefon, tv och 
internet av hur många använda-

re som helst. Snabbheten påver-
kas inte av hur många som är 
uppkopplade samtidigt i huset.

Valfrihet - Öckerö Nät är ett 
öppet stadsnät, du kan välja 
tjänster och leverantörer fritt.

Lång livslängd -  fiberkabeln 
har en en lång livslängd och 
kan enkelt uppgraderas eller 
bytas ut.20 Mbit/s 50 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s

Planering av indragningen
Tillsammans med fastighetsägaren tittar installatören på hur man 
bäst drar in fiber i fastigheten. Under mötet går man tillsammans 
igenom den bästa placeringen av kabeldragningen.

Kabeldragning
Själva arbetet på 
tomten klaras oftast 
av på ett par timmar. 
Så lite åverkan som 

möjligt görs. Kanalisationen som 
behövs för att dra in fiberkabel i en 
fastighet är knappt 1 centimeter 
i diameter och grävs ner på 2-3 
decimeters djup.  

Enkel installation
Nu är det dags att dra in fiber-
kabeln genom husets yttervägg. 
En fibertekniker bokar en tid för 
installationen, som normalt bara 
tar någon timme.

Nu börjar det roliga!
När installationen är klar är hemmet redo för 
supersnabbt bredband, modern TV och telefoni. 
Anslut en dator till medieomvandlaren, surfa in på 
www.ockeronat.se och klicka dig fram till tjäns-
televerantörerna.  Av leverantören får du reda på 
vilken utrustning du behöver, ibland ingår det till 
och med i abonnemanget. Sedan är det bara att 
sätta igång. Blixtsnabbt – oavsett hur många som 
är uppkopplade hemma samtidigt!

1.

2.

4.

3.

FAKTA OM OPTISK FIBER:
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VARULVAR, Monster  & Häxor
Som tonåring fick hon för-
söka klara sig med mammas 
mobiluppkoppling. I dag har 
hon fiber och flera datorer 
igång samtidigt. För An-
na-Lisa Gustavsson är on-
linespel det stora intresset 
och det kräver en så snabb 
uppkoppling som möjligt. 

När vi pratas vid har Anna-Lisa precis 
avslutat ett intensivt spelpass. Sedan ett 
halvår tillbaka betatestar hon fantasyspe-
let Elderscrolls online, vilket innebär att 
hon är en av dem som provspelar spelet 
innan det släpps för att kunna åtgärda 
eventuella felaktigheter innan spelet kom-
mer ut på marknaden. Det hade inte varit 
möjligt utan en snabb internetanslutning.

– När jag bodde hemma var jag upp-
kopplad via min mammas mobil och någ-
ra kilobyte tog en timme. Det gick absolut 
inte att spela då.

När hon flyttade hemifrån sommaren 
2003, var följaktligen det första hon skaf-
fade sig en bra uppkoppling.

– Jag har nog haft alla typer av upp-
kopplingar sedan dess, men alltid den 
häftigaste jag har haft råd med. Det här 
är ju mitt stora intresse och om man har 
en för seg uppkoppling laggar spelet. När 
man spelar tillsammans förstör det inte 
bara för en själv, utan även för de andra 
och till slut kan det innebära att folk inte 
vill att man ska vara med och spela.

Secret World är favoriten
Anna-Lisa spelar nästan alla typer av 
onlinespel, men favoriten är Secret world 
– ett spel som utspelar sig i vår värld, men 
med skillnaden att de flesta monster- och 
skräckhistorier är sanna. Det finns alltså 
varulvar i Rumänien och Chtulu-liknande 
varelser i New England i USA.

För den oinvigde kan den här sortens 
spel förklaras som att de är av samma typ 
som World of Warcraft (WoW). Alltså ett 
spel där ens karaktär samarbetar med an-
dra för att lösa problem, men också ger sig 
ut på egna äventyr för att exempelvis slåss 
med de andra spelarna eller samla in po-
äng för att få bättre utrustning.

– Det första spel jag spelade när jag flyt-

tat var Lineage 2 som var klassiskt vid den 
tidpunkten. Det var som en helt ny värld. 
Det tog flera timmar att springa från den 
ena sidan till den andra.

Sedan dess har det bland annat blivit Age 
of Conan, Warhammer online, The secret 
world, EVE online och Neverwinter online.

Numera spelar hon mellan 25 och 50 
timmar i veckan, framförallt på kvällar och 
helger.

– Men ibland spelar jag en timme när 
jag lagar mat eller äter frukost. Då spring-
er jag fram och tillbaka mellan köket och 
datorn. Det här är ju mitt stora intresse, så 
jag vill ju spela så ofta jag kan.

Att spela är socialt
Samtidigt som hon spelar pratar hon di-
rekt med sina medspelare, både via chat-
ten och via ett headset med mikrofon. För 
den dataspelsovane kan man jämföra det 
med att spela ett avancerat sällskapspel 
med flera hundra deltagare samtidigt som 
man skriver sina kommentarer till några 

och pratar i telefon med andra. Tvärt emot 
vad många tror är det alltså väldigt socialt 
att spela onlinespel.

– Dessutom spelar man samma spel un-
der ganska lång tid, ibland flera år, så man 
lär känna väldigt mycket folk. Vi pratar 
väldigt ofta om allt annat än spelet, jag har 
suttit och haft fantastiska samtal med folk 
jag aldrig träffat. Och bor man i samma 
stad slutar det ofta med att man går och 
tar en öl tillsammans.

Som tjej blir hon tyvärr ofta ifrågasatt 
för att hon spelar, både av folk utanför 
spelvärlden och av andra spelare. Många 
tjejer löser det genom att inte säga att de 
är just tjejer, men Anna-Lisa brukar vara 
öppen med vem hon är.

– Det är viktigt att visa att tjejer kan spe-
la på precis samma villkor som killarna. 
Det är klart att det är jobbigt att bli ifrå-
gasatt, men samtidigt är det viktigt att visa 
att vi finns. Jag tror det är fler tjejer än vad 
man tror som spelar.

Anna Rikner

Anna-Lisa hänger online med
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DUARTES hjäRTA 
äR inTE längRE  
Till SAlU.
Duarte skulle bli offer för organhandel och säljas för drygt 100 000 
kronor. Han räddades av SOS Barnbyar och bor nu med sin nya familj 
i SOS Barnbyar Botswana. I dag har Duarte ett ovärderligt värde mätt 
i kärlek, men han är inte längre till salu.

Som fadder ger du de mest utsatta barnen ett hem, en familj och en 
framtid. Inte ett enda barn ska behöva vara ensamt, bli fadder i dag 
på sos-barnbyar.se

Anna-Lisa Gustavsson gillar att spela onlinespel där man rör sig bland fantasifulla varelser.

ANNA-LISA 
GUSTAVSSON

Född: 1987. Bor: Bergsjön. 
Yrke/utbildning: Pluggar till 
systemvetare vid Göteborgs 

universitet och arbetar deltid som 
webb- och applikationsansvarig på 

Mölnlycke Health Care 
i Gamlestaden.  

Favoritspel: Secret world
Intressen: pc-spel,

rollspel, foto.

Intresserad av fiber?
Vill du veta mer om fiber? Titta in på vår hem-
sida – www.ockeronat.se. Här finns mer informa-
tion om vår verksamhet och vår utbyggnad av 
fibernätet i Öckerö kommun. Här kan du också 
hitta ett intresseformulär du kan fylla i, oavsett 
var du bor i kommunen. Vi vill gärna veta hur 
stort intresset är för fiberanslutning i olika om-
råden, det är en väldigt bra grund för planering-
en av vår fortsatta utbyggnad. 
På hemsidan kan du också anmäla dig till vårt 
digitala nyhetsbrev. På så sätt får du alltid aktu-
ell information direkt i din e-post. Har du frågor 
är du naturligtvis alltid välkommen att ringa vår 
kundtjänst också:

031-763 24 05



 Här är alla leverantörer i Öckerö Nät:

  Leverantör      Kontaktuppgifter       Bredband  TV          Telefoni

www.telia.se
90 200 eller 020-755 766

www.bahnhof.se
Tel: 08 – 555 771 50

www.bredband2.com
0770 - 811 000

www.universal.se
eller ring: 0771 - 850 000

www.netatonce.se 
0771 - 404 400

www.t3.se
090-129 300

www.alltele.se
0910 - 798 000

www.tyfon.net
telefon 08 - 546 000 00

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

OBS! Vi reserverar oss för att leverantörernas utbud kan förändras. Antalet leverantörer kan också ändras. 
På www.ockeronat.se finns alltid aktuell information.

✓

✓

Öckerö Nät är ett affärsområde inom Öckerö Fastighets AB.

www.serverado.se 
08-500 057 77 ✓


