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Nyhetsbrev nr 1
Hej!
Här kommer ett första nyhetsbrev med lite
information om fortsättningen av projektet
Fiber i Länna. Nyhetsbrevet sänds till alla som
anmält intresse för en anslutning samt
kommer också att läggas ut på Byalagets
hemsida.
Uppslutning
Vi har idag 55 fastighetsägare på
intressentlistan. Antalet potentiella
slutanvändare är dock högre genom att vi
har flera intressenter på samma adress och
en bostadsrättförening med också. Ser man
därför till antalet intresserade hushåll har vi
uppskattningsvis 75-80 intressenter. En
mycket bra uppslutning som stimulerar oss
att driva projektet vidare.
Vad har hänt efter informationsmötet?
Vi har haft en del kontakter med både
kommunen och Uppsala Hem och diskuterat
vilket stöd de eventuellt kan ställa upp med.
Och signalerna från båda är betydligt mera
positiva idag än de vi fick för ett halvår
sedan.
Kommunen har nu insett att man måste ta
en mera aktiv roll och mera konkret stötta
byalag och

motsvarande lokala föreningar, för att
kunna leva upp till regeringens mål om
att 90% av alla hushåll i Sverige skall ha
tillgång till 100 mbit/sek bredband,
Genom att vi ligger så långt framme i
vårt projekt har vi därför goda
möjligheter att trycka på kommunen
vidare.
Uppsala Hem har ju redan beslutat att
förse samtliga egna lägenheter i Länna
med fiber. De börjar nog nu inse att de
kommer att få betala dyrt för den
installationen om man inte aktivt bidrar
till att förmå den operatör man valt att
bredda projektet och bidra till att
övriga fastigheter också ges möjlighet
till anslutning. Uppsala Hem är därför
idag beredd att närmare diskutera en
samverkan med oss.
Vad händer nu?
Jas, vi kommer arbeta vidare med att
försöka hitta en operatör som är villig
att ta ett helhetsansvar för
anläggandet av ett s k spridningsnät.
Det finns flera intressanta alternativ att
undersöka vidare. Självfallet arbetar vi
också vidare med att sprida
information om projektet lokalt i
Lännabygden och stimulera fler att

anmäla intresse. Ju fler vi är desto
lättare blir det att skapa intresse hos
tilltänkta operatörer. Projektet kommer
även fortsättningsvis att inkludera
Myskdalen och Kinsta.
I detta skede är det omöjligt att ha
någon uppfattning om tidsaspekten.
Det blir möjligt först när vi hamnar i
konkreta diskussioner med en operatör.
Vi hoppas att Ni trots det har tålamod
att invänta projektets fortsatta
utveckling. Målet är klart - att alla i som
så önskar skall ges möjlighet till
fiberanslutning.
Tills sist
När Länna Byalag bildades var en av de
bärande idéerna att vi skall ha en
organisation som ger förutsättningar att
engagera så många Länna-bor som
möjligt i olika frågor. Konkret innebär det
att styrelsen i första hand skall ha en
koordinatorroll och att praktisk arbete
skall utföras i projekt-grupper utifrån
intresse och slag av aktiviteter.
Kopphagen-gruppen är ett bra
exempel på just detta.
Vad gäller Fiber-projektet har vi nu
kommit i ett läge där det, utifrån iden
bakom Länna Byalag, är naturligt att
driva frågan vidare via en särskild
projektgrupp. Så om Du är intresserad
av att delta i det fortsatta arbete och
påverka projektets vidare utformning,
hör av Dig till undertecknad via mail
eller telefon.
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