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Information  

Vi har nu bildat Ala Fiber ekonomisk förening för att driva arbetet vidare för att få fiber till Ala. 
 
Arbetsgruppen har genomfört en rad möten och diskuterat möjliga lösningar. 

 Vi har träffat BRS Networks och ElTel Networks som är de entreprenörer som kan 
installera fibernät och fått ett första kostnadsförslag.  

 Vi har förhandlat med Telia och Skanova för att hitta en lämplig anslutningspunkt för 
vårt fibernät.  

 Vi har även förhandlat med Region Gotland om stöd för fibrering av telestationen i Ala 
för att minska kostnaden för projektet.  

 Vi har tagit in kostnadsförslag från gräventreprenörer. 
 
Vi behöver nu medlemmar för att kunna fortsätta vårt arbete. Genom att bli medlem visar du 
att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet. 
 
Vårt största problem i projektet är att ta fram en korrekt kalkyl på vad det kommer att kosta 
för respektive fastighetsägare som vill ansluta sig. Orsaken till detta är enkel, vi vet inte hur 
många som vill ansluta sig. Det vi vet är att ju fler som vill ansluta sig desto billigare blir det! 
 
Vi kommer att ta fram ett erbjudande för anslutning av fastigheterna till fibernätet. Blir vi 
tillräckligt många så kommer vi vid en föreningsstämma att gemensamt besluta om att starta 
projektet. 
 
Bifogat hittar du medlemsansökan samt Ala Fiber ekonomisk förenings stadgar. 
 
Skicka in ansökan om medlemskap 2012-02-06 så vi vet om vi kan driva projektet vidare! 
 
Har du idéer på hur vi kan göra projektet billigare eller om du vill hjälpa till är du hjärtligt 
välkommen att kontakta någon i arbetsgruppen. 
 
Ni är också välkomna till vårt informationsmöte kl 19:00, 2012-02-09 i Kastalet i Ala. 
 
/Ala Fiber ekonomisk förening 
 
Joakim Åberg 550 51 Anders Levin 550 29 
Benny Dahlström 550 53 Urban Roos 539 77 
Maria Hellström 550 42 Anneli Viberg 539 77 
Sigurd Lindqvist 550 16   

 
 


