
Hej! 

Efter ett uppehåll under sommaren för lite semester är vi nu igång igen med projektet 
Fiber i Länna. Vi är glada att berätta att vi inom kort kommer presentera ett bra, konkret 
och prissatt erbjudande till alla villaägare i Länna och Löt efter att vi nu kommit överens 
om huvuddragen med en av de operatörer som lämnat svar på vår förfrågan. Just nu 
arbetar vi med att ta fram ett skriftligt material som på ett tydligt sätt skall presentera 
erbjudandet och hoppas kunna dela ut det inom de närmaste veckorna. 

Vi delar också nu upp arbetet i följande fyra parallella processer: 

1. Här handlar det om att få så stor uppslutning som möjligt runt erbjudandet till 
villaägare i Länna och Löt. Vi behöver få minst 75 bindande anmälningar för att få de 
prisnivåer och villkor i övrigt som kommer presenteras närmare i det skriftliga 
erbjudande som vi alltså  kommer ut med inom kort 

2. Denna del i projektet handlar om bostadsrättsföreningarna i Länna och här kommer 
representanter för Era resp föreningar att tillsammans med operatören ta fram 
skräddarsydda upplägg, både tekniskt och prismässigt. Ni som bor i någon av 
föreningarna kommer alltså INTE att omfattas av erbjudandet som går ut inom kort. 
Vi räknar dock med att Ni ändå ganska snart skall få möjlighet till anslutning till goda 
villkor så snart Era representanter gått igenom detaljerna med operatören.   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3. För att nå ut till Kinsta behöver vi först ordna med fiberförsörjningen fram till 
området och då handlar det om ett mera omfattande och kostsamt arbete. Till all tur 
finns goda bidragsmöjligheter för täckande av den extrakostnaden. Så vi startar nu ett 
arbete med att tillsammans med operatören planera och projektera det arbetet samt 
söka bidrag. Här driver Kinsta Hembygdsförening vår del av arbetet. Ett erbjudande 
om anslutning till boende i Kinsta kommer därför att dröja till dess fiberförsörjningen 
är klar. 

4. Samma sak gäller även boende i Myskdalen. Även här behöver vi först ordna med 
fiberförsörjningen till området. Och även här är arbetet med planering etc på gång. 

Trots att vi nu, mest av praktiska skäl, delar upp arbetet i dessa fyra olika delar är vårt 
krav på operatören att de skall betrakta delarna som en helhet och hålla en likartad nivå 
vad gäller priser och övriga villkor. 

Ja, detta är en kort beskrivning av läget för dagen, men som sagt vi återkommer med 
mera detaljer inom kort. Det lär bli mycket prat och diskussion om fiber under hösten här 
i Länna med omnejd. 

Med vänliga hälsningar, 
Matts Back  för Projektgruppen Fiber i Länna
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