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fart pi liberbyggandet

"Vi ar drivna av ett patos for det ska ga sa snabbt som mojligt"
Ar 2020 ska 90 procent
av landets hushill ha
tillging till bredband
via fiberkabel enligt
regeringens milsittning. I stiderna loser
det slg med kommerslella bolag. Pi landsbygden krivs det ideella
krafter.
Tjorns fiberforeningar ir i full gang men
stir infor en rad problem innan bredbandsnitet kan byggas ut
ordentligt pi on.

Lars hartillsammans med
Gunnar Berggren fran Valla Fiber, Anders Bjorkqvist
fran Klovedal Fiber SV och
ytterligare tre fiberforeningar och deras medlemmar tagit pa sig bade ansvaret och
arbetsbord~r attforverkliga regeringens it-malsattningpa Tjom.
- Vi star for projekteringen och tack vare regeringsstodet for kostnadema, men
vi behover verkligen kommunens hjiilp och stod for
att kunna genomfora det
hiir, sager Gunnar Berggren.

Koppartrad och mobila
bredbandsnat anses inte ha.Ila mattet for framtidens behov avintemetuppkoppling.
Det iir de fiesta eniga om.
Utbyggnaden av fibematet
ar i full gang pa flera hall i
landet. Siirskilt i tatbefolkade omraden dar storbolagen
satsar i kommersiellasyften.
For att fa igang bygget aven
pa landsbygden har regeringen och EU skjutit till totalt 3,25 miljarder kronor i
stod till fiberforeningar.
-Vijobbarideelltmeddet
hiir. Drivna av ett patos for
detskagasasnabbtsommojligt att fa ner fiber pa Tjom,
sager Lars Soderlund fran
Hoga Fiber.

De tre foreningarna som STtidningen triiffat star infor
tre sinsemellan olika utmaningar.
- I Klovedal firms det 850
fastigheter men hara drygt
200 iir fastboende. Tyviirr
iir sommargiistema svarare
att overtyga om behovet av
bra uppkoppling. Vad hander om tio ar, da kanske du
vill flytta hit permanent och
ha en bra uppkoppling for
barnbarnet som hiilsar pa
eller for att ha tillgang till
e-liikare, fragar sig Anders
Bjorkqvist.
- For var del iir det de stora omradena som ska tackas i den mest glesbefolkade
delen av Tjom. Ju mer mark
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Treproblem

att tacka desto mer arbete,
sager Lars Soderlund.
- For var del iir det fomlamningama. Det £inns 700
stycken i vart omrade, men
"hara" 358 av dem iir sa nara
diir vi ska grava att vi maste
samrada med landstinget
om dem, sager Gunnar Berggren.
Berggrens forening Valla
Fiber har kommit liingst. Bi-

dragsbeslutet kommer i slutet av maj och forutsatt att
det gar igenom kan gravskopoma vara igang i augusti.
Bjorkqvist och Klovedal Fiber SVhoppasvar igangmed
arbetet nasta var medan Hoga Fiber fortfarande behover fler medlemmar innan
en ansokan kan liimnas in.
Tanken med foreningsformen iir att medlemmar-

na solidariskt delar pa kostnaden for fibematet. Ju fler
som ansluter desto billigare
for den enskilde och desto
snabbare kan arbetet kommaigang.

"lngen ide att vinta"
- Du tjanar inget pa att viinta. Snarare riskerar du en
hogre kostnad om du ansluter efter att projektet kom-

mit igang, bade for att du
missar chansen till att fa del
av regeringssubventionema
och for att det blir dyrare om
gravskopoma och planema
redan passerat din fastighet,
sager Bjorkqvist.
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