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Hej!
I årets elfte timma kommer här en kort
uppdatering från Fiberprojektet i Länna
Projektgrupp
Styrelsen för Byalaget har nu utsett en
projektgrupp för det fortsatta arbetet. I
gruppen ingår, förutom undertecknad,
Martina Olofsson, Länna, Jonas Stiernström
och Kenneth Carlsson från Kinsta, Mats
Östlund, Löt och Roger Nordberg,
Myskdalen.
Vid ett första möte med projektgruppen nu i
onsdags beslutades att vi fortsatt skall hålla
ihop projektet så att det omfattar Länna, Löt,
Kinsta och Myskdalen. Om det senare visar
sig nödvändigt för att kunna söka stöd kan vi
dela upp projektet i mindre delar. På det här
stadiet anser vi det dock viktigt att för
tilltänkta operatörer kunna påvisa en stor
uppslutning för att väcka deras intresse och
då behöver vi inkludera alla delar av Lännabygden.

Förfrågningsunderlag
Vid veckans möte beslutades också att vi
snarats möjligt skall inleda arbetet med att ta
fram ett ordentligt och genomarbetat
förfrågningsunderlag som vi kan presentera

för tilltänkta operatörer. I detta
underlag kommer vi att närmare
presentera förutsättningar, krav och
villkor för projektet. Förhoppningen är
att vi utifrån de svar som kommer in
skall kunna välja en operatör som
samarbetspartner och som då är
beredd att stå för hela arbetet med
anläggning av spridningsnät, drift och
underhåll, så att detta inte till någon
del skall komma att ligga på Byalaget
eller någon annan förening. Detta
förfrågningsunderlag kommer vi att
arbeta fram tillsammans med konsulten
Göran Lundström, som redan
accepterat uppdraget. Han kommer
bistå oss med upprättande av själva
underlaget, utskick till operatörer,
kontakter med operatörer samt
utvärdering av inkomna svar fram till
dess vi själva kan sluta samarbetsavtal.
Den här delen i projektet finansieras
genom stöd från LEADER
Upplandsbygd och ambitionen är att
förfrågningsunderlaget skall vara
färdigt att skickas ut i mitten av januari
2013.
Intressentunderlag
Som tidigare redovisats är intresset för
Fiberprojektet stort men vi tar gärna
emot fler intresseanmälningar.

Så pratar Du fiber med grannar, vänner
och bekanta i Länna med omnejd, som
är intresserade men ännu inte anmält
sig, be dem skicka ett kort mail till
Byalaget info@lannabyalag.se och
lämna namn, adress och gärna
telefonnummer. Det går också bra att
kontakta undertecknad. Ju fler
intressenter vi kan visa upp för
operatörerna desto större sannolikhet
att vi kan genomföra projektet.
Det var nog allt för tillfället. Vi
återkommer i samband med att
förfrågningsunderlaget går ut, alltså i
senare delen av januari förhoppningsvis.
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