Bo på landet i Edsleskog
tryggt och mitt i världen med gemensamt fibernät
Förr var Edsleskog en plats med lantlivets alla för- och nackdelar. Nu kan vi också njuta
av naturen, lugnet och avskildheten, men slippa viss isolering med hjälp av dagens
moderna infrastruktur.
Med trygghetstelefoni och andra larmfunktioner känns livet på landet säkrare. Studier på
högskola eller universitet kan bedrivas på distans vid köksbordet. Att arbeta hemma är
fullt möjligt för många företagare och anställda, med rätt utrustning. Nu kan man där
tekniken finns fråga vårdcentralen till råds och visa på bild var man har ont eller hur såret
ser ut. Prata billigt via telefon med nära och kära vill alla, även de som har släkt och
vänner på andra sidan jordklotet.
Sedan behöver ju inte allt roligt vara nyttigt. Med moderna medier som exempelvis
3D TV, demand-tjänster där alla familjemedlemmar kan välj olika former av
underhållning ifrån nätet, filmer, spel med mera, så kan livet på landet få mera kultur,
sport med mera.
Till allt detta behövs kraftfull kommunikation du kan lita på.
Från tankar till verkstad
Nu har vi bildat Edsleskogs fibernät ekonomisk förening. Bakgrunden är att vi anser att
vårt telefonnät med koppartråden är omodernt och osäkert. Snart kommer det att
försvinna på vissa ställen eftersom Telia ser sig inte kunna underhålla näten av
kostnadsskäl. Det finns redan exempel på abonnenter i vårt område där den fasta
telefonin ska tas bort och ersättas av mobil telefoni. Och den täcker inte alla tjänster till
ex larm till hemtjänsten.
Vi bedömer att det är angeläget att vi i Edsleskog med omnejd går samman och
tillsammans med kommunen säkerställer optimal tillgänglighet för telefon, TV och
internet genom fibernät.
Är du intresserad?
Planen är att de som är intresserade blir medlemmar i Edsleskogs fibernät ekonomisk
förening. Det kostar 200 kr. Detta betyder inte att du förbinder dig för något, men ger oss
en uppfattning om hur många som är intresserade av gemensamt fibernät, så att vi kan
beräkna kostnaderna.
Välkommen till möte
Tisdagen den 28:e augusti kl. 19 i Edsleskogs friskolas gymnastiksal
(Tipsa gärna dina grannar, så ingen missar detta utmärkta tillfälle )
Vid mötet kommer IT-chef Pontus Karlsson Åmåls kommun att redogöra för kommunens
planer för fiberstamnät på landsbygden.
Övriga medverkande är Rolf Berg Leader, Tore Jonsson Västra Götalandsregionen, samt
representanter för Telia och någon mer tjänsteleverantör, projektören byNet, och styrelsen
för Edsleskogs fibernät.
Kontaktperson: Kjell Fogelberg, ordförande i Edslekogs fibernät
Strand 504, 0532-51043, 0709-582840, kjell.fogelberg@telia.com
Mer information på: www.edsleskog.com
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