
FIBERMÖTE I PEKKA 

7DEC 19.00
Hej och varmt välkommen till fibermöte i Pekka den 7 
december kl 19.00. Det är viktigt att så många som möjligt 
kommer eftersom vi kommer att ta beslut om bildandet av 
en förening och gå vidare med att få in fiber i våra stugor.

Fiber är inte något svårt och tekniskt som bara ungdomar förstår 

sig på. Fiber handlar heller inte bara om internet utan det handlar 

lika mycket om telefoni och TV.  För faktum är att vi nog inte har 

så jättemånga år kvar med konventionell telefoni och tv här ute i 

bygden.

Att diskutera på mötet
     •  Information om läget

     •  Bilda en förening 

     •  Välja en interimsstyrelse

     •  Tillsätta en valberedning

På mötet kommer vi att prata mer i detalj om ovanstående punkter. 

Men självklart ska vi också diskutera de kostnader och det arbete vi har 

framför oss. Såväl som att gå igenom möjligheter och fördelarna med 

hela det här projektet.

Vägen till fiber i backen

1.  Bilda en Förening

2.  Få med minst 50% av alla abonnenter

3.  Kontakta Kommunen för dragning av Stamnät och spridningsnät

4.  Skriva markavtal med alla berörda

5.  Gräva/plöja ner plaströr i backen

6.  Mäta in och dokumentera

7.  Telia installerar tekniken

Det här är en möjlighet och en väldigt rolig gemensam satsning för en 

hel bygd. Låt oss gammal som ung ta ett nödvändigt steg in i framtiden. 

Om du har några betänkligheter eller funderingar kring detta är inga 

frågor för konstiga eller onödiga. Tvärtom så är de mer än välkomna.

Hjärtligt välkommen!
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Vi håller på att bygga en webbplats för 
projektet där vi samlar allt vi hinner och kan. 

Kika gärna in. Men snälla, ursäkta röran :)
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