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Läs mer på www.rottnerosfiber.se  

Om du har eller får frågor som du vill veta svaret på kontakta oss på info@rottnerosfiber.se 
 

NYHETSBREV TILL MEDLEMMAR 

PLANERADE WORSHOP: 

31 Mars 18.00 SkiSunne 
14 April 18.00 Sunne Hotell&Camping 
 
Ta med era grannar och kom till mötena! 

 

FIBER – SÅ MYCKET MER ÄN EN KABEL FÖR 
ROTTNEROSBYGDEN!  

2010 började vi i Rottneros att arbeta med vår 

utvecklingsplan. I höstas var den klar och flera 

aktiviteter från utvecklingsplanen startades.  

I utvecklingsplanen lyfts kommunikationer upp som 

en av de viktigaste frågorna och fiber faller därför in 

som hand i handsken i Rottneros utvecklingsplan. 

Rottneros landsbygd säkerställer chansen att behålla 

skola, företagen stannar, fastigheterna attraktionsvärde 

ökar och ungdomarna vill leva och bo här.  

Sedan årsskiftet har det i genomsnitt tillkommit en 

medlem per dag. Flera företag stöder föreningens 

arbete såsom SkiSunne, Sunne Hotell & Camping, 

LBC Wetab m.fl. Företag som Rottneros Bruk har 

också visat sitt intresse. 

Vi ser nu att fiberutbyggnaden leder till fler 

effekter i bygden med ökat samarbete och nya 

mötesplatser där vi träffas och skapar gemenskap i 

bygden. Fortfarande behöver vi fler medlemmar innan 

vi kan börja projektera för fiber och nu intensifierar vi 

arbetet med att hålla workshops runt om i byarna. 

Samla era grannar i mindre workshop, en är redan 

planerad till Ankis den 7 april 18.00. Det gäller att fler 

medlemmar tar initiativ till grannträffar för att 

diskutera fiberfrågan, styrelsen ställer gärna upp på 

dessa. Det är i diskussioner i mindre grupper som man 

kan få svar på sina frågor  och där lättare utbyta 

erfarenheter. 

Vi bjuder också in till en workshop den 31 mars kl. 

18.00 på SkiSunne och en andra till 14 april på Sunne 

hotell o camping kl. 18.00. 

Frågan är om vi lagt grunden till ett byalag i Rottneros. 

 

Projektering börjar i Sunne kommun 
Sunne kommun har tillsammans med de 

fiberföreningar som uppnått 50% intresserade som 

medlemmar börjat projektering av fibernäten. Först ut 

är Ransbysättern där projekteringen startar för att få 

fram en preliminär kostnad för varje anslutning. 

Därefter kan de göra upphandling av entreprenör som 

ska gräva och installera fibernätet. 

Förutom Ransbysättern har Västerrottna och Gettjärn 

nått målet. Brandsbol, Sätergården och norra delen av 

Östra Ämtervik är snart där. 

Beräkna dina egna kostnader 
På hemsidan under fliken Info: 

http://rottnerosfiber.se/info2.html 

Finns ett beräkningsunderlag där man kan jämföra sina 

kostnader idag för fast telefon, TV och internet med 

vad det troligen kan kosta med fiber för samma 

tjänster. 

Prata med dina grannar att också gå med i 

Rottnerosfiber Ek.för. samt komma till de möten som 

vi har. 
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