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Hej!
En liten uppdatering om läget innan vi går på semester. I torsdags träffade några av oss i
projektgruppen, tillsammans med vår konsult Göran Lundström, representanter för den
operatör som lämnat det mest intressanta förslaget. Syftet med mötet var att mera i detalj
diskutera deras erbjudande främst med avseende på tjänsteinnehåll, priser, hastigheter
och kapacitet i deras nät samt nödvändig teknisk utrustning hos abonnent för TV och
telefoni. Det blev ett bra möte och intrycket att vi har att göra med en kunnig och seriös
operatör stärktes. Utifrån våra diskussioner kommer de nu att sätta samman ett material
som vi kommer att gå ut med som ett allmänt erbjudande snarast möjligt efter
semestrarna till alla fastighetsägare inom Länna Byalags verksamhetsområde, dvs Länna,
Löt, Myskdalen och Kinnsta.
Vi kommer också att försöka ordna ett informationsmöte där vår konsult och den valda
operatören kommer att delta för att alla skall få tillfälle att dels få närmare information
om fiberanslutning som sådan, dels träffa operatören och diskutera olika tjänstealternativ.
Det vi redan nu kan säga är att när erbjudandet kommer ut kommer vi i första hand att
koncentrera arbetet på att få så många som möjligt att ansluta sig till fibernätet. Det
enskilda valet av tjänster kommer att kunna göras efterhand som nätet byggs. Det
väsentliga är alltså att få så hög anslutningsgrad som möjligt och vi kommer att behöva
minimum 75 anslutna inom Länna och Löt för att att de prisnivåer som operatören lämnat
skall gälla.

Vi har alltså kommit ytterligare ett steg närmare förverkligandet av ett lokalt fibernät i
vårt område och för vår del känns det bra att nu inom kort kunna presentera ett konkret
förslag med tydlig prisbild. Och vi törs nog påstå att priserna kommer att hamna på en
attraktiv nivå. Förutsatt alltså att vi få tillräckligt många anslutna.
Trevlig sommar och på återhörande i augusti!

Med vänliga hälsningar,
Matts Back för Projektgruppen Fiber i Länna
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