Fiber – Bredband
Telefonstolparna kommer att försvinna inom kort och när kopparledningarna tas bort så behövs ett
alternativ till ADSL-internet.
Onsdag den 14 Maj hade vi ett informationsmöte angående utbyggnad av fiber i byarna runt
bystugan.
Vi hade besök av representanter från Borlänge Energi Stadsnät, Jon Pallin samt Bredbandsamordnare John Wallén från kommunen. John sitter också som ansvarig för mark i Borlänge
Kommun och har inte hört något från någon aktör alls i dagsläget.
Ca 35 bybor deltog och ställde frågor om fibertekniken och kommunens planer för framtiden.
Området som det blir aktuellt med nu är Hjärpbo, Alderbäcken, Backgården, Lindan, Baggarvet,
Gylltäckt, Underberg, Västanäng, Karlberg, Bergnäs och Rågåker.
Spraxkya-Trollebo-Lerbäcken mm är redan på gång med stadsnätet.
Ca 3 veckor före det här mötet så hade försäljare från Bredbandsbolaget (Telenor), gått runt och
skrivit avtal med diverse bybor om löfte om nedgrävd fiber med tillhörande abonnemang.
Ingen betänketid gavs utan bara 14 dagars ångervecka. Det skulle bli dyrare om man inte bestämde
sig direkt, vilket en del tyckte lät hotfullt. Hur många som skrev på vet bara Bredbandsbolaget.
Erfarenhetsmässigt så har det inte alltid varit så lyckat med flera aktörer som gräver egna ledningar.
Det har ofta visat sig skapa problem med bl a förseningar och att vissa har blivit helt utan fiber.
Flera av dom som skrev på var närvarande på mötet. Vi tolkar stämningen på mötet att dom flesta
tycker att Borlänge stadsnät är ett bättre och säkrare alternativ, så även dom som skrev på för
Bredbandsbolaget.
-På en direkt fråga till deltagarna om dom tyckte att bystugeföreningen skulle lägga sig i det här och
propagera för Borlänge stadsnät, så var svaret 100% ja!
Pris fram till tomtgräns är 19,000 exklusive vid tidpunkten gällande RUT/ROT-avdrag. Vill man
sedan efteranmäla går det bra men då är kostnaden 25,000. Utbyggnad kan ske 2018.
Styrelsen i Bystugan uppmanar alla hushåll här att teckna sig för en intresseanmälan på
www. borlangestadsnat.se
– Låt kommunen bygga ut stadsnätet ostört för att se till att alla kommer med -Sen är det fritt för alla att välja abonnemang!
Styrelsen Lindans Bystugeförening

-Mer info kan komma på www.lindansbystuga.se

