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Förteckning över telestationer i Vara kommun

Sammanfattning
Regeringen har ställt upp målet att 90 procent av landets hushåll och företag bör ha tillgång till
bredband med en hastighet på minst 100Mbit/s år 2020. De framtida behoven av ökad kapacitet
och tillgänglighet kommer av flera anledningar ställa krav på en omfattande utbyggnad av fiberbaserade bredbandsnät. Fiber är den teknik som har överlägset bäst kapacitet och tillgänglighet.
Fiber är även en grundläggande förutsättning för att kunna tillhandahålla god kapacitet och tillgänglighet även i framtidens mobila bredbandsnät. Av denna anledning kommer denna plan
fokusera på byggnation av fiberbaserade bredbandsnät. Den förestående avvecklingen av det
kopparbaserade analoga telenätet påvisar även behovet av att skynda på denna utbyggnad, eftersom en stor andel av hushållen och företagen i kommunen idag inte har tillgång till bredband
(ADSL) via detta nät.
Kommunen har satt upp följande mål:
Vara kommun ska kunna erbjuda samtliga kommuninvånare och företag möjlighet att
koppla upp sig mot ett fast fibernät inom tre år.

Verkligheten i Vara kommun är idag att många på landsbygden inte har fungerande ADSL-uppkoppling. Dessutom aviseras nedläggning av telestationer och vi vet också att kopparen är dålig
på vissa ställen.
Kommunen vill satsa på att bygga ut fiber för att:
•

Behålla och utveckla en levande landsbygd

•

Fortsätta satsningen på näringslivet

•

Ge möjligheter till hemarbete och distansarbete.

•

Göra kommunen mer attraktiv- fler personer och företag.

Villor, hyreshus och företag utanför fiberföreningarnas geografiska områden (tätorter) erbjuds
anslutning direkt av VaraNet med en fast kostnad. Bolaget upphandlar entreprenör med uppdrag
att bygga dessa anslutningar som totalentreprenad.
Önskemål har också framförts att de riktigt små orterna såsom Öttum, Helås m fl skulle vilja
ingå i ett föreningsnät. Bedömningen är att det finns ett stort intresse från marknaden att ansluta
hushåll och företag i de större orterna till fiberbaserade bredbandsnät men att det krävs att någon
leder detta arbete.
Bedömningen är också att den rådande situationen för bredband på landsbygden kommer att
ställa krav på att kommunen tar ett större ansvar för att säkerställa tillgången till bredband i dessa
områden. Inom ramen för denna plan avser därför kommunen att medfinansiera utbyggnaden av
fiberbaserade stamnät till landsbygden.
Genom denna satsning är avsikten att alla invånare och företag inom en treårsperiod ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernätet till en rimlig kostnad samt att säkerställa denna tillgång även för
den kommunala verksamheten.
För att kommunen ska vilja och våga satsa på fiber till landsbygden krävs dock ett engagemang
från kommuninvånarna och en egeninsats.
Byggnation av ett fibernät till alla kommuninvånare och företag kommer att ta ca tre år och ska
vara färdigt hösten 2014, då också pengarna som Vara kommun fått av Västra Götalandsregionen ska redovisas.
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1 Befintliga strategier och lagstiftning
1.1 Bredbandsstrategi för Sverige
Bredband har stor betydelse för hela Sveriges välfärd – man kan likna det vid landets blodomlopp
Proposition 2009/10:193 ”Tillgängliga elektroniska kommunikationer”
”Målet för tillgänglighetspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass och att alla hushåll och företag
bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
Målet ska i första hand uppnås genom väl fungerande marknader.
Funktionellt tillträde till Internet höjs från dagens 0,025 Mbit/s till 1 Mbit/s. Ska genomföras under 2011.”
Regeringen har en bredbandsstrategi som syftar till ökad tillgänglighet till fiber i hela landet. Stora
investeringar i bredbandsnät behövs för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås.
Ett av målen är att 90 procent av landets hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en
hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020, vilket idag bara är möjligt fullt ut med optisk bredbandsfiber.
Enligt regeringen ska målen i första hand uppnås genom privata initiativ
Redan år 2015 bör 40 procent av företag och hushåll ha tillgång till bredband med minst 100
Mbit/s.
Kommunernas planeringsansvar tydliggörs och kopplingen till infrastruktur för elektronisk
kommunikation stärks i plan- och bygglagen.
Kommunernas roll är att bidra till en bra marknadsutveckling genom insatser på tre huvudområden:
•

Kommunerna som samhällsplanerare och företrädare för allmänna samhällsintressen

•

Kommunerna som markägare

•

Kommunerna som ägare av bredbandsnät.

•

Kommuner, landsting och regioner vill kunna effektivisera sin service till medborgare och
företag med hjälp av modern teknik och elektronisk kommunikation till rimliga priser i hela
landet.

1.2 Regional bredbandstrategi
Västra Götalandsregionen tog under år 2009 fram en strategi för IT-infrastrukturen i regionen. I
den slås flera kort- och långsiktiga mål fast. Bland annat har det lokaliserats 77 stycken så kallade
vita eller grå fläckar. Med det avses växelstationer som helt saknar eller har mycket begränsad
kapacitet när det gäller bredband.
Ett av målen i strategin är att dessa växelstationer ska anslutas med fiber. På så sätt uppnås i det
korta perspektivet en avsevärt bättre kapacitet för ADSL. Dessutom upprättas nya överlämningspunkter som byalag och fiberföreningar kan ansluta sig till med optisk fiberkabel.
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1.3 Plan- och bygglagstiftning
Plan- och bygglagstiftningen spelar en viktig roll i arbetet för ett hållbart samhällsbyggande och
för närvarande pågår ett arbete med att omarbeta lagstiftningen. I det förslag som för närvarande
bereds inom regeringskansliet kommer kopplingen till infrastruktur för elektroniska kommunikationer att stärkas. D.v.s. planering av bredbandsutbyggnad kommer att ingå i kommunens övriga samhällsplanering både på översikt och detaljnivå.

1.4 Mobilt bredband
På den mobila bredbandssidan har det de senaste åren varit en enorm utveckling. Kapaciteterna
har ökat för varje år. Idag kan man i tätorterna köpa modem med maxkapaciteter på uppåt 6-8
Mbit/s i praktiskt arbete. Nästa generations mobila bredband, 4G eller LTE har också lanserats i
Stockholm och Göteborg och den utbyggnaden kommer att fortsätta. Som vanligt lanseras detta
dock först där den stora marknaden finns och tar betydligt längre tid på sig till landsbygden. De
större tätorterna och västkusten kommer att få 4G täckning under åt 2011.
Under mitten av februari fick Post- och telestyrelsen (PTS) klar den rättstvist som funnits kring
GSM frekvensernas licenser, 900Mhz, de närmaste 15 åren. Frekvenserna för mobilt bredband i
800 Mhz-bandet startar PTS auktion på den 28 februari 2011. Sex block av frekvenser ska fördelas till marknaden och PTS krav är att två av dessa block av frekvenser ska det finnas ett täckningskrav på. Dessa ska användas för att nå Sveriges nya statliga bredsbandsmål som säger att
alla i Sverige ska ha minst 1 Mbit/snedströms kapacitet. Detta kommer att finnas tillgängligt även
inom Vara kommuns hela område.
Både 800 Mhz och 900 Mhz bandet kommer alltså att användas för 4G framöver. Västra
Götalandsregionen har i sin upphandling av landstingets data och telekombehov fått löften från
två leverantörer att de ska täcka Västra Götalands yta med 4G innan år 2013 är slut. Därute
kommer vi att ha tillgång till ca 3-10 Mbit/s nedströms och kanske 0,5-5 Mbit/s uppströms år
2014-2015. Utvecklingen av mobilt bredband kommer att fortsätta och bli klart bättre än vad den
är idag. Mobilt bredband är mycket bra som komplement till en stationär lösning och det är en
mobil lösning av hög klass. Däremot är den lite mer föränderlig och oprecis gällande täckning
och kapacitet hela tiden, vilket gör den opålitligare för företagsnyttjande i kontorsmiljö.

V:\Info\Handbok\Forfattningssamling\ÖVRIGT\IT infrastrukturplan.doc

4

2. Landsbygdens attraktionskraft ökar med
utbyggnad av fiber till hushållen
En väl utbyggd infrastruktur för bredbandsanslutning skapar nödvändiga förutsättningar för en
levande och attraktiv landsbygd. Med tillgång till bredbandsbaserade tjänster får fler kommuninvånare möjlighet att bo och arbeta på landsbygden på samma villkor som invånarna i staden.
För Vara Kommun handlar det om att fortsätta att bygga upp boende, utbildning, utveckling,
rekreation och arbetstillfällen.
Bredband med optisk fiber ända fram till företag/bostäder är en framtidssäker infrastruktur. Då
kan man vara säker på att det är möjligt att få tillgång till både dagens och morgondagens tjänster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet
TV
Telefoni
Radio
Distansarbete
Videotelefoni
Inbrottslarm/Kameraövervakning
Spel
Kulturevenemang
Trygghetslarm
Tele-medicin
Video-on-demand
Musik
Undervisning

För kommunens företag är det mycket viktigt att kommunen kan erbjuda en infrastruktur med
tillgång till fiberanslutning till en rimlig investering/driftkostnad.
Detta är viktigt inte minst för att företagens konkurrensförmåga ska kunna bibehållas.

V:\Info\Handbok\Forfattningssamling\ÖVRIGT\IT infrastrukturplan.doc

5

3. Byalagsmodell - mest bredband för
pengarna
När marknaden inte vill och statens och kommunernas pengar inte räcker till måste, man ta saken i egna händer om man vill att landsbygden ska få tillgång till bredband med hög överföringskapacitet där både Internet, telefoni och TV kan samsas.
Idag har mer än 600 byar i Sverige byggt sina egna nät som har kopplats mot stadsnät och andra
nätägare. Genom att bilda samfälligheter eller ekonomiska föreningar har byalagen genom eget
arbete och ibland med stöd av staten och kommunerna lyckats få fiber till hemmet, vilket innebär
att de har en framtidssäker bredbandsinfrastruktur med i princip obegränsad kapacitet.
Stadsnätsföreningens, SSNF, projekt Fiber till byn i samverkan med LRF är ett sätt att inspirera
folk i byarna att ta fram spadarna och ta saken i egna händer.
Projektet ska ge information och vägledning om hur man kan åstadkomma ett eget nät inom sin
ort för att sedan ansluta sig till någon lokal/regional nätägare för att få tillgång till olika tjänster
via fiber.
Det är också brådskande, då många på landsbygden riskerar att bli utan sin fasta telefon. En
nermontering av kopparnäten är näraförestående, speciellt för de mindre telestationerna (ej fiberanslutna).
Eget engagemang hos de boende, kanalisationsstöd, rot-avdrag, Landbygdsprogrammet eller
andra EU-medel ihop med offentlig medfinansiering är de verktyg som i samverkan ska kunna
åstadkomma en utbyggnad av bredband även på landsbygden.
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4. Nuläge
Vara Kommun är placerad mitt i Västra Götalandsregionen och har ca 16 000 invånare. Kommunen består av centralorten Vara med ca 4 000 boende, ett antal mindre tätorter med en stark
lokal identitet samt en levande landsbygd, som bär prägel av den jordbruksnäring som varit
dominerande i kommunen.
Det betyder att många, framför allt små, företag finns i de gårdar som ligger spridda över hela
Varaslätten – ett betydande infrastrukturellt problem som kommer att kräva kabelberoende
snabba elektroniska fiberförbindelser.

Vara kommun genomförde under åren 2002-2006 en omfattande utbyggnad av de ortsammanbindande näten i kommunen. Ägare till detta fibernät är företaget Quadracom (f.d. CSIT).
Kommunen har bidragit med ca 5 % av de totala kostnaderna för nätets uppbyggnad. Resterande
medel kommer från nätägaren och i form av riktat statsbidrag.
Utbyggnaden resulterade bland annat i att huvuddelen av telestationerna kunde anslutas via fiber
och att bredbandstjänsten ADSL kunde erbjudas kommuninvånare inom aktuella områden via
det fasta telefonnätet.
Samtidigt som huvuddelen av telestationerna anslöts via fiberkabel i ett öppet nät, kunde det
också samtidigt etableras fibernoder som kan användas för att senare koppla på flera nya fiberkunder exempelvis byalag och fiberföreningar.
Av tekniska och ekonomiska skäl fick dock två telestationer en begränsad anslutning via radiolänk och tre telestationer (växelområden) saknar helt möjligheter till ADSL-lösningar.
Det är nu hög tid att inleda nästa stora satsning på snabba elektroniska motorvägar även på
landsbygden med optisk bredbandsfiber fram till respektive företag/bostad.
Bredband kan åstadkommas med trådbundna och trådlösa accesstekniker. De tre telestationerna
som idag helt saknar möjligheter till ADSL-lösningar är Källerstorp utanför Vedum, Måns-
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holmen utanför Norra Vånga och Valeberg Ryd utanför Larv. Det är alltså de ostligaste delarna
av Vara kommun som har de största problemen idag. Här är man beroende av att kunna koppla
upp sig mot de mobila bredbanden om man ska kunna utnyttja internets möjligheter men på
vissa områden är även detta ett bekymmer.
Två telestationer har en begränsad anslutning via radiolänk. Det är Stora Halla, utanför Jung och
Södra Lundby.
I bilaga 1 och bilaga 2 redovisas hur det ser ut i Vara kommun med trådbunden ADSL och
mobilt bredband via 3G. Den första förteckningen visar vilka stationer som finns och vilka som
är fiberanslutna m.m.

4.1 PTS bredbandskartläggning år 2009
Bilden visar bredbandstäckningen i rutor på 250x250 meter, där det finns fastboende befolkning.
Redovisningen är gjord i olika varianter av bredbandstekniker till hushållen. Det som konstateras
av PTS är att Vara kommun har flera ”vita fläckar” där ingen täckning finns.
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4.2 Vara kommuns interna fibernät
I Vara kommun har samtliga kommunala fastigheter, vattenverk och reningsverk anslutits i ett
lokalt optiskt fibernät. Anslutning till det regionala stomnätet sker via en anslutningsbrunn utanför telestationen i respektive ort.
Dessutom är f.d. Odengården och f.d. Tingshuset i Vara anslutna till samma lokala fibernät.
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4.3 Bredbandsnät i Vara kommun
Det finns 25 telestationer inom Vara kommun. 20 av dem är fiberanslutna och fem saknar fiberanslutning.
Nedanstående bild beskriver Vara kommuns befintliga fibersträckningar. De blå linjerna utgör
sträckningar mellan våra tätorter. De gula linjerna är radiolänkbaserade sträckningar. De gröna är
linjer som idag saknar fiber och som utgör våra mest prioriterade områden.
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5. Mål för bredbandsutbyggnad
Vara kommun ska kunna erbjuda samtliga kommuninvånare och företag möjlighet att
koppla upp sig mot ett fast fibernät inom tre år.

En viktig målsättning för kommunens satsning är att alla kommuninnevånare och företag ska
erbjudas en anslutning till en rimlig kostnad och motverka att endast delar av kommunen byggs
ut.
Genom satsningen ska den kommunala förvaltningen ges möjligheten till kostnadsreduktion
samtidigt som utvecklingsmöjligheterna inom förvaltningen ska stimuleras.
Kommunen vill satsa på att bygga ut fiber för att:
•

Behålla och utveckla en levande landsbygd

•

Fortsätta satsningen på näringslivet

•

Ge möjligheter till hemarbete och distansarbete.

•

Göra kommunen mer attraktiv, fler personer och företag.

I nedanstående karta finns blå linjer över de fiberpunkter som kommunen får bidrag från regionen att bygga ut under förutsättning att de medfinansierar med lika mycket. Kommunens mål är
att alla ska få tillgång till ett fast fibernät. (Se bild över tilltänkt stamnät längre fram i dokumentet.)
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5.1 Prioritering
Den övergripande principen är att alla hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till
fibernätet. Men byggnationen kommer att starta på landsbygden först.

6. Kommunens strategi för fortsatt
utbyggnad av bredband
En modern och bra digital infrastruktur och goda kommunikationer är avgörande för kommunens utveckling och en levande landsbygd.
Tillgången till optisk fiberkabel och trådlös snabb kommunikation till rimliga kostnader är också
avgörande för att skapa en fortsatt tillväxt och ökad köpkraft i framtiden.
Den mest optimala och framtidssäkra bredbandslösningen är via en optisk fiberförbindelse. Med
de stora avstånden som finns på landsbygden är detta samtidigt en mycket kostsam investering.
För att utbyggnaden av kraftfulla bredbandslösningar över huvud taget ska komma till stånd
krävs därför ett engagemang av de boende och företagen i form av byalag och uppbyggnad av
olika fiberföreningar. Genom egna arbetsinsatser kan dessutom kostnaderna oftast hållas nere på
en acceptabel nivå.
En förutsättning för att byalag ska kunna bygga ut fibernät på landsbygden, är att det finns anslutningspunkter till det så kallade stamnätet inom ett rimligt avstånd.
Kommunens roll och uppdrag i detta sammanhang är därför att verka för att förtäta antalet
överlämningspunkter till fibernätet och på så sätt underlätta för byalag och fiberföreningar att
ansluta sig till stomnätet. Tanken är att dela in kommunen i tio fiberområden där tio föreningar
bildas (föreningsnät).
Kommunen ska också bevaka att kanalisation anläggs i samband med nybyggnad och ombyggnader i kommunen.
På nästa sida redovisas de tänkta tio områdena (markerat med rött) och det ortsammanbindande
nätet (den blåa linjen). Områdena såväl som de ortsammanbindande näten är justerbara utefter
geografiska förutsättningar m.m. och kommer att preciseras i detalj i den fortsatta projekteringen.
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Kommunen bildar ett bolag som sköter upphandling och förvaltning av ett gemensamt ”VaraNet”. VaraNet ska tillhandahålla kostnadseffektiva och långsiktiga kommunikationslösningar för
kommunens näringsliv, offentlig sektor och kommuninvånare.
VaraNet bemannas enbart med administrativ personal. Kommunikationsplattform, tjänster och
underhåll upphandlas av externa konsulter. Den inledande utbyggnaden administreras av en externt upphandlad byggprojektledning.
Landsbygdsnätet byggs av fiberekonomiska föreningar. Utbyggnad av nätet sker i VaraNets egen
regi för privata kunder i tätbebyggda områden.
Genom att kommunen tar ett helhetsgrepp kring bredbandsutbyggnaden, skapas såväl synergieffekter som andra fördelar:
•

Genom att bygga en homogen ringstruktur i hela kommunen skapas ett nät. Fördelen med
detta är att framtida tjänsteleverantörer till hushåll och näringsliv genom inkoppling på ett
ställe i nätet kan nå alla hushåll och företag. Detta ger stora möjligheter till bra upphandlingar
för dem som ska nyttja tjänsterna.

•

Kommunen bygger stamnätet och i vissa delar tillsammans med föreningarna. Föreningarna
ansvarar för byggnationen av anslutningsnätet. Kommunen kommer att äga och förvalta
stamnätet samt handla upp service och underhåll för det hela fysiska nätet. Detta gör att service och underhåll ska upphandlas för alla nätdelar av kommunen. Detta sparar mycket arbete och pengar åt fiberföreningarna och ger ett säkrare nät som sköts av professionella aktörer.

•

Nätet kommer att ge Vara kommun möjlighet att använda nätet för den egna verksamhetens
behov.
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6.1 Nätstruktur
Nätstrukturen kan delas in i tre olika affärsområden, där samtliga förvaltas i VaraNet.
•

Kommunens anslutningar

•

Landsbygdsanslutningar mot föreningsnät.

•

Privata anslutningar i tätsortsnära områden.

6.1.1 Kommunens anslutningar
I kommunens stambyggnation ingår uppkoppling av kommunala fastigheter. Kommunens föreningsanslutningar innebär inte medlemskap i föreningen. Det ortsammanbindande nätet (se tidigare kartbild kring stamnät) byggs av kommunen tillsammans med de fiberekonomiska föreningarna, där bolaget handlar upp byggprojektledning, material och entreprenad.
Finansiering
Bidrag från Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunens insats finansierar större
delen av det ortsammanbindande nätet. Övrig finansiering sker via anslutningsavgifter från privata anslutningar samt föreningsanslutningar.

6.1.2 Privata anslutningar
Villor, hyreshus och företag utanför fiberföreningarnas geografiska områden (tätorter) erbjuds
anslutning till VaraNet med en fast kostnad. Bolaget upphandlar entreprenör med uppdrag att
bygga dessa anslutningar som totalentreprenad.
Finansiering
Privat finansiering.

6.1.3 Landsbygdsanslutningar
Landsbygden delas in i geografiska områden, där fiberekonomiska föreningar bildas. Föreningarna organiserar sig tillsammans med byggprojektledaren enligt modell nedan.
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Samtliga föreningar i kommunen bildar en gemensam organisation (paraply förening) för samråd
med kommunen/VaraNet under byggnation och förvaltning. Samråd sker i enlighet med upprättat samarbetsavtal.
Finansiering
Det finns möjlighet för fiberföreningarna att söka bidrag från länsstyrelsen som kan täcka upp till
33 % av kostnaden. Kostnad för anslutning till stamnätet finansieras med en avgift från varje
fastighetsägare med 1 500 kronor + moms. Medlemmarna i varje fiberförening finansierar den
övriga kostnaden för fibernätet dels genom dagsverken, dels genom kontant betalning.

6.1.4 Tjänster i nätet
VaraNet ska vara ett öppet nät, d.v.s. att enskilda abonnenter fritt ska kunna välja bland olika
tjänster och tjänsteleverantörer, enligt nedanstående modell.

Tjänsteleverantören levererar en tjänst i nätet t.ex. TV, telefoni och bredband. I nätet ska finnas
minst två olika tjänsteleverantörer.
Bolaget handlar upp kommunikationsoperatör tillsammans med byggprojektledning.
Kommunikationsoperatören (KO) driftar nätet och ansvarar för all aktiv utrustning. Den enskilde kunden har ingen kontakt med VaraNet, all support sker direkt mot tjänsteleverantören.
VaraNets driftfinansiering sker via nätavgifter från kommunikationsoperatören.
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7. Bolagets roll
VaraNet ska äga och förvalta stamnätet i kommunen. Bolaget upprättar samarbetsavtal med
fiberföreningar samt en övergripande affärsplan för hela ”VaraNet”.
Bolaget upprättar aktivitetsplan och styrdokument tillsammans med byggprojektledningen.
Kommunikationsoperatör handlas upp i samråd med byggprojektledningen. Bolaget upprättar i
samråd med föreningarna underhållsavtal för det fysiska nätet (stamnätet och föreningsnätet).

8. Byggprojektledningens roll
Ortsammanbindande nät/stamnät
•

Upphandling av entreprenörer, material, tjänster m.m.

•

Byggledning under hela projekteringsfasen

•

Projektering av nätstruktur och kanalisationsstråk.

•

Ledning av byggnation

•

Assisterar kommunen/VaraNet i upphandling av material och tjänster.

•

Sköter kontakten med länsstyrelsen och andra myndigheter.

Föreningsnät/landsbygdsanslutningar
Byggprojektledningen
• Ger råd och stöd till fiberföreningar.
•

Planerar föreningarnas anslutningspunkter till kommunens stamnät.

•

Upprättar en gemensam organisation tillsammans med fiberföreningarna.

•

Organiserar logistiken under byggnation.

•

Sköter kontakten med länsstyrelsen och andra myndigheter.

•

Anger kvalité och standard på material och uppkopplingar.

Privata anslutningar
Byggprojektledningen upphandlar totalentreprenad tillsammans med VaraNet.
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BILAGA 1

Förteckning över telestationer i Vara Kommun och tillgång till
bredband/typ ADSL via fast telefoni

Telestation

Fiber

ADSL

Fiber

ADSL

Antal

Totalt

till station

Telia

till station

CSIT

fasta tfn

ADSL nät

Telia

CSIT

per telestation

1 Arentorp

JA

JA

JA

JA

2

2 Edsvära

JA

JA

JA

JA

2

3 Faleberg

NEJ

EJ ADSL

JA

JA

4 Helås

JA

JA

JA

JA

2

5 JUNG

JA

JA

JA

JA

2

NEJ

Ej ADSL

NEJ

EJ ADSL

7 Kvänum

JA

JA

JA

JA

2

8 Larv

JA

JA

JA

JA

2

9 Longbo

JA

JA

JA

JA

2

10 Lidaborg

JA

JA

JA

JA

2

11 Längjum

NEJ

EJ ADSL

JA

JA

1

12 Månsholmen

NEJ

EJ ADSL

NEJ

EJ ADSL

JA

JA

JA

JA

14 Stora Halla

NEJ

EJ ADSL

Radiolänk

JA

97

1

15 Södra Lundby

NEJ

EJ ADSL

Radiolänk

JA

110

1

16 Sparlösa

JA

JA

JA

JA

2

17 Stora Levene

JA

JA

JA

JA

2

18 Tumleberg

JA

JA

JA

JA

2

19 Tråvad

JA

JA

JA

JA

2

20 Ulvstorp

JA

JA

JA

JA

2

21 Västerbitterna

JA

JA

NEJ

EJ ADSL

22 Vedum

JA

JA

JA

JA

2

23 Vara

JA

JA

JA

JA

2

NEJ

EJ ADSL

NEJ

EJ ADSL

25 Vångaby

JA

JA

JA

JA

26 Önum

JA

JA

JA

JA

27 Öttum

JA

JA

JA

JA

6 Källerstorp

13 Naum

24 Valeberg-Ryd
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90

0

42

0
2

95

1

76

0
2

128

2
2
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