Eda kommun har idag samma
am ambition och målsättning som den svenska
regeringen fastslagit för landet – bredband i världsklass. Det innebär att
ushåll oc
och företag i kommunen har tillgång till bredband
40% av alla hushåll
på minst
Mbit/s senast år 2015, och att 90% har det år 2020.
inst 100 Mbi

Som kommuninvånare finns det flera tydliga fördelar:

-

Obegränsad tillgång till tv, radio, film och underhållning.
Tillgång till befintliga och framtida tjänster för sjukvård,
villalarm, trygghetslarm, banktjänster m.m.
Möjliggör distansarbete och distansstudier
Trygghet för framtiden (dagens kopparbaserade
kommunikationsnät har börjat nermonteras).
Snabb, stabil och driftsäker uppkoppling mot omvärlden.
Värdet på din fastighet ökar.

Som kommun vill vi fortsätta utvecklas inom alla områden. Vi vill
vara en plats där boende, företagare och besökare erbjuds en tillvaro
som är väl anpassad för de varierande behov som finns. Tillgången
till fiber är en viktig pusselbit i detta.

För att boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via
fiber inom en rimlig framtid, krävs egna initiativ och personligt
engagemang. Det är m.a.o. upp till dig, dina grannar, vänner och
bekanta att starta och samordna ett projekt som leder till etablerandet av ett fibernät just där ni bor.
Eda kommun kommer säkerställa fiberkabel, via stamnätet, fram
till respektive bygd. Därifrån ansvarar en lokal fiberförening bestående av bygdens invånare och företag för utbyggnad av nätet.
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För att komma igång med ett fiberprojekt i er bygd, kan en lämplig
start vara att kontakta kommunen för stöd och diskussion. Sedan
kan bildandet av en förening påbörjas (t ex byalag, intresse- eller
ekonomisk förening).
Anslutningskostnaden per hushåll/företag beror främst på hur många
som väljer att ansluta sig och det eventuella projektstöd som erhålls.
Kontakta gärna oss på kommunen om du vill veta mer:
- Jan Hellström, IT-samordnare (jan.hellstrom@eda.se)

Mer information hittar du på www.eda.se/ﬁber

