
Snart är det dags – Fiberbredband till Aspöja & Lammskärsområdet 

Informationsmöte i Arkösund 10 maj kl. 10.00 

Aspöja Byalag har börjat arbetet med att få ut fiberbredband till Aspöja, Lammskär och 

omkringliggande öar. Men skall det bli verklighet krävs intresse från fastighetsägarna! Helst bör minst 

60 % av alla fastighetsägare ansluta sig, annars blir det för dyrt. Vi vet i dagsläget inte exakt vad det 

kommer att kosta men ju fler vi är som ansluter oss desto lägre kostnad blir det för var och en. 

Styrelsen har beslutat att kostnaderna mellan de som vill ansluta sig delas solidariskt. 

Fördelar med fiber: 

 Säker och snabb internetanslutning, hastigheten ändras inte oavsett hur många som 

använder det, till skillnad mot det mobila bredbandet vilket också kommer att belastas allt 

hårdare när fler och fler använder allt fler internettjänster. 

 Billigare och säkrare TV mottagning, med tillgång till olika TV tjänster. 

 Möjlighet till IP-telefoni istället för den vanliga fasta telefonen (som också sannolikt är hotad 

på sikt). Väljer man ett paket med både TV, telefon och internet blir årskostnaden billigare än 

de olika abonnemang som vi har idag. 

 Obegränsad nedladdning som inte påverkas av antalet användare. 

 Bättre förutsättningar för att kunna arbeta från din bostad och nya framtida 

näringsmöjligheter i skärgården. 

 En faktura för både telefon, tv och internet. 

 Värdet ökar på fastigheten. 

Med det här brevet kallar vi nu alla fastighetsägare till ett första informationsmöte, där kommunens 

representant Jörgen Filipsson samt Benny Dahlkvist, som är med och projekterar fibern, kommer att 

informera och svara på frågor. Informationen kommer att hållas på Arkösunds hotell lördag den 10 

maj kl. 10.00 och där kommer att finnas möjlighet att antingen skriva avtal eller göra en 

intresseanmälan. (Anmäl gärna till Helen Forsman om du kommer på informationsmötet så har vi 

lättare att veta hur mycket fika som går åt.) Du som inte kan komma på mötet men ändå är 

intresserad av bredbandsanslutning – meddela någon i arbetsgruppen nedan. 

Med det här brevet följer också en lista på alla fastighetsägare som får brevet – ser du att det fattas 

någon som behöver eller vill ha informationen? Tveka då inte att kontakta personen direkt eller säg 

till någon i arbetsgruppen nedan. En förutsättning för att kunna genomföra detta är inte minst ett 

ordentligt ideellt engagemang bland många – så anmäl också gärna ditt intresse för att hjälpa till 

genom att kontakta någon av personerna nedan. Ytterligare information finns att hämta via Aspöjas 

hemsida: www.Aspöja.nu 

Du som är intresserad av fiberanslutning, betala redan nu även ditt medlemskap i Aspöja Byalag.  
Medlemsavgiften är 100 kr per person och Plusgirot är  476542-6 
 

Välkomna, för Aspöja byalag 
 
Helen Forsman, 0703-289561, aspoja.helen@telia.com 
Kerstin Skärlund, 0125-91054; 076-1654286 


