Bli medlem i Sveriges
viktigaste branschförening!

Påverka, informera och skapa bättre förutsättningar
för trådlös bredbandsinfrastruktur.
Tillgång till en bra uppkoppling är avgörande för att kunna fungera i dagens samhälle.
Ändå kommer det att dröja flera år innan alla hushåll i Sverige har tillgång till snabbt
bredband. Nu behöver bredbandsutbyggnaden effektiviseras. Vi vill därför lyfta trådlös
bredbandsinfrastruktur som en avgörande del i att snabba på och sänka kostnaderna för
utbyggnaden av snabbt bredband i Sverige.
Föreningen Trådlös bredbandsinfrastruktur arbetar för att öka kunskapen om, förståelsen
för och attityden till den nya generationens trådlösa länkinfrastruktur. Vi vill visa hur
dessa lösningar kan bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband utan att behöva
vänta – och till betydligt lägre kostnad. Vi lyfter hur trådlös länkinfrastruktur kan fungera
väl tillsammans med nedgrävd fiber i kombinationsnät – både som ortssammanbindande
nät, för att nå ut till svårtillgängliga ytterområden eller som redundans.
Föreningen Trådlös
Bredbandsinfrastruktur
är öppen för alla seriösa aktörer som arbetar med
trådlös länkinfrastruktur i bredbandsutbyggnaden:
- leverantörer
- mastföretag
- nätägare
- länkproducenter
- användare
Bland nuvarande medlemmar finns:

Teracom • Vixor • ElTel • NEC • Scanmast •Bluecom

Våra insatser:
- påverkansarbete: Almedalsveckan, Bredbandsbåten, SSNfs årskonferens,
direktmöten m m
- dialog med relevanta samhällsaktörer
- opinionsbildning via massmedia
- informationsmaterial: ta fram och sprida
- öka kunskapen hos regionala bredbandssamordnare, PTS m fl
- verka för certifiering av stabila trådlösa länklösningar

Som medlem får du:
- påverkansarbete för att skapa bättre förutsättningar för trådlöst
- informationsarbete för att öka kunskapen om trådlös bredbandsinfrastruktur
- en förstärkning av den nya generationens länktekniks varumärke
- inbjudan till seminarier m m
- möjlighet att medverka på rundabordssamtal, seminarier m m (fullvärdig medlem)
- omvärldsbevakning (fullvärdig medlem)
- inflytande: möjlighet att påverka föreningens verksamhet (fullvärdig medlem)
- kontakter med andra aktörer inom trådlös bredbandsinfrastruktur

Medlemsavgifter
Fullvärdig medlem: 60 000 kr/år
Associerad medlem: 6 000 kr/år
Vill du bli medlem? Kontakta oss på tony.petersson@ftbi.se
Föreningen Trådlös Bredbandsinfrastruktur
www.ftbi.se
070-521 47 67 • tony.petersson@ftbi.se

