
Välkommen på 

Teckningsmöte 
i Näs Bygdegård, den 26 jan, kl 19

Utökat fibernät blir verklighet!

Stormötet i november om ett utökat fibernät på östra 
och södra Falbygden rönte mycket stort intresse – så 
stort att vi nu defintivt kan planera för ett förtätnings- 
och utbyggnadsprojekt omfattande följande områden:

• Yllestad/Badene – norr om Kättilstorp
• Ormaslätten/Vistorp –söder om Kättilstorp
• Åsarp – norr och söder om Åsarps samhälle
• Förtätning i Fiber Östra Falbygden
• Förtätning i Börstig Brismene Bredband

Fiber Östra Falbygden och Börstig Brismene Bredband 
samarbetar kring projektet liksom med den förening 
som var på gång att bildas i Vistorp. 
 
Redan till årsskiftet fick vi in 120 intresseanmälningar 
från dessa områden. Det stora antalet gör att våra 
chanser att bli tilldelade fiberbidrag ökar väsentligt 
vilket i så fall sänker medlemmarnas slutkostnad med 
ca 40%. 

När planerna nu blir mer definitiva räknar vi med att 
intresset ökar och att ett ställningstagande bland 
tidigare tveksamma mognar fram, varför vi har lämnat 
in en ansökan omfattande  200 anslutningar! 
Observera att detta även omfattar de som tidigare 
avstått från fiber inom nuvarande föreningars 
verksamhetsområden. Om man har minsta 
fundering på att ansluta till fiber i framtiden, så är 
det nu tåget går! Den slutliga anslutningskostnaden 
beräknas preliminärt ligga på ca 25 000 kr men 
projektet behöver troligen ta höjd för upp till 30 000 kr.

Nästa steg i projektet är att 
samtliga intressenter tecknar avtal 
för anslutning och betalar in en 
första insats om 1 500 kr – senast 
den 19 februari 2017. 

Syftet med detta är dels att finansiera en 
förprojektering så att vi får ett tydligare grepp på 
slutkostnaden och att vi de facto har skrivna avtal 
med alla intresserade innan vi kommer för långt i 
projektet.

Fiber Östra Falbygden har årsstämma i april. Vi 
bedömer att vi vid det tillfället ska kunna ta beslut 
om en utbyggnad grundad på offerter, en noggrann 
kostnadsberäkning samt avtal med minst samtliga 
som hittills har visat intresse. Vi har till dess även en 
god förhoppning att ha fått besked kring statliga 
stöd.

Välkommen på teckningsträff 
den 26 januari 2017. 
Om några dagar skickar vi även ut anslutnings
avtalet som du kan signera och lämna in snarast 
men senast den 19 februari.  
  
Väl mött/Christer Eliasson & Lennart Ragnarsson
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