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NYHETSBREV 

 
 
 

22 april börjar vi teckna anslutningsavtal! 
 
Vi har nu haft vår första ordinarie föreningsstämma och valt ny styrelse. Eftersom vi nu nått 
vårt mål med att vara minst 150 medlemmar har styrelsen beslutat att gå ut med möjlighet att 
teckna bindande anslutningsavtal för våra fastigheter till vårt fibernät. Vid mötet finns 
möjlighet för dig att teckna anslutingsavtal. Mötet börjar med konkret information om 
grävning, erfarenhet från andra föreningar i Sunne och genomgång hur utrustningen ser ut. 
Sunne kommuns IT-chef Erik Larsson informerar. 
 
I förra nyhetsbrevet (Nyhetsbrev 8), som finns på vår hemsida, kan du se den preliminära 
kostnadskalkyl som vi gjort. Anslutningsavgiften är ju främst beroende av hur många 
fastigheter vi ansluter, ju fler vi blir desto billigare per anslutning. Därför  har vi satt ett takpris 
för anslutningskostnaden. 
 
Grävningen har till viss del redan börjat i vårt område. Vid grävning för SkiSunnes stugby har 
vi lagt in kanalisationsrör. I samband med att Sunne kommun gräver för kommunalt avlopp i 
Södra Såneby kommer vi att lägga kanalisationsrör så vi slipper gräva två gånger. Sunne 
kommuns stamnät för att knyta Västerrottnas fibernät till omvärlden är nu nästan klart i 
Gettjärn och tidigt i vår kommer man att lägga sjökabel från Gettjärn till Västerrottna och 
vidare till Åråsbron. Många andra fiberföreningar är i samma läge som vi och håller på med 
eller planerar för upphandling av entreprenör. 
 
Ni som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2012 gör det nu. Sätt in 200:- på bg 688-5701 
och ange namn.  
 
 

 
 

Anmäl pizza-buffé till info@rottnerosfiber.se eller ring 0565-10746 senast 18 april 

 

Välkomna! 
Styrelsen Rottnerosfiber Ek.för. 

 
www.rottnerosfiber.se 

Nu är det dags att teckna  
anslutningsavtal! 

 
Söndagen den 22/4  15.30 Värdshuset Nils Holgersson. 

 
15.30 – Information och diskussion runt grävning, fiberdragning och 

installation. Erik Larsson IT-chef Sunne kommun deltar. 
16.30 – Vi bjuder på pizza-buffé 

17.15 – Medlemsmöte för att teckna anslutningsavtal 
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