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Bredband i Svanskog
Som vi förutsåg tidigare i år har 2018 blivit lugnare än året innan. Vi har
välkomnat ett par nya medlemmar och ytterligare några är på väg.
Ett förväntat besked från Telia att släcka ner återstoden av kopparnätet i
Svanskog har inte kommit. Det tyder på att det inte blir aktuellt förrän
2020. Telia brukar varsla ett år i förväg.
Något som blivit tydligare är att intresseanmälningar, som kommer till
oss, oftare gäller fastigheter som ligger litet avsides från det befintliga
nätet. Långa grävavstånd, ibland med svårforcerade hinder, gör att det
blir dyra installationer. Eftersom vår strävan är att ansluta alla, letar vi
olika möjligheter att få ner kostnaderna för de enskilda fastigheterna. Den
effektivaste metoden är att ansluta flera närliggande samtidigt. Det går
fortfarande att göra så på flera håll, inte bara i Svaneholm.
Ett tips till dig som funderar på att dra in fiber är alltså att börja prata
med grannar som inte är anslutna. Du kan också vända dig till någon av
oss i styrelsen så kan vi se vilka fastigheter i din närhet som inte är med
ännu. Vi diskuterar nu en satsning nästa år på just sådana ”öar”.
Varje tillskott i nätet krymper avstånden till andra och underlättar nya
anslutningar. För att få en bättre bild önskar vi att du som har intresse
anmäler det till oss.
Du binder dig inte för något, men vi får möjlighet att hitta lösningar som
kostar mindre.
Det blir allt vanligare att köpare av hus värderar att det finns fiber
indragen. Även de som skall ha huset som sommarstuga anser det väl
värt att ha säker tillgång till nätet. Har du planer på att sälja ditt hus är
det ett sätt att höja husets attraktionskraft.
Vi är glada över att ha ett tillförlitligt nät, som innebär att vi kommunikationsmässigt lever lika centralt som mitt i storstaden. Om du är företagare
eller privatperson spelar ingen roll. Du har världen ett klick bort.
Vi finns i Företagshuset Svanen, nu i en ny lokal, som tidigare beboddes
av Resurscenter. Du är välkommen att titta in. Hör av dig först så ses vi
där.
Gå gärna in och titta på vår hemsida www.svanskogfibernat.se
Styrelsen Svanskogs Fibernät ek.för.

