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SUNNE KOMMUNS STAMNÄT BÖRJAR BYGGAS!
Sunne kommuns stamnät för fiber börjar byggas i
september 2011. Just nu pågår förhandlingar med
Trafikverket för att få tillstånd att dra stamnätet till
Ransbysätern, Gettjärn/Hälserud och Västerrottna.
Dessa föreningar har kommit längst i sin projektering.
Kommunens IT-enhet har fått information om att 8
telestationer i Sunne ska utredas för nedläggning under
2012 i ett första steg. Nästa steg är de som idag inte är
fiberanslutna. Detta innebär i sin tur att dessa
områden inte får fiber till master för 4G. Rottneros är
för närvarande inte en av dem än.

Bidrag

Vi har nu fått beslutat fullt bidrag från PTS och
Jordbruksverket, dvs för samtiga som ansluter sig
kommer föreningen att få maxbeloppet 6000:-. Så det
är bättre än det preliminära beslut som vi informerade
om i förra nyhetsbrevet. Vi beräknar att investeringen i
anslutning av fastigheten till fibernätet med bidrag blir
ca 16.000 kr. Den exakta summan kan vi inte få fram
förrän vi gör projekteringen och den kan inte börja
förrän vi nått vårt medlemsmål.

Vi behöver ha ca 120 medlemmar till för att kunna
börja projektera, om var och en kan värva 2 grannar så
är vi i mål.

Möten

För att få förnyad fart på medlemsrekryteringen så
planerar vi två möten:
Onsdag 22 juni kl. 17.30 vid altanen på Ekebyvallen.
Inbjudan går i första hand till föräldrar till den grupp
ungdomar som tränar fotboll samt RIK-medlemmar.
Torsdag 30 juni kl. 18.00 vid Hånsjö Missionshus.
Inbjudan lämnas i brevlådan till alla boende runt
Västansjön och närområdet till Hånsjö Missionshus.
Vi ser fram emot en aktiv sommar med många nya
medlemmar.

Hur går det för oss?
Det går sakta framåt. Idag är vi cirka 75 medlemmar så
vi måste alla hjälpas åt att prata med grannar och få
dem intresserade av att bli medlemmar. Nu kommer ju
också många som har fritidsfastighet, informera dem
och bjud in dem till de möten som vi planerar. Om de
har frågor så kontakta oss på info@rottnerosfiber.se
så ska vi försöka besvara dem.
Läs mer på www.rottnerosfiber.se
Om du har eller får frågor som du vill veta svaret på kontakta oss på info@rottnerosfiber.se

