ÖPPET MÖTE KRING FIBERUTBYGGNADEN
FÖR EDSTUGA , FRELUGA och SÖRBO.
Bakgrund
Bollnäs Kommun har ett mål om att minst 90% av kommuninvånarna ska ha tillgång till fibernät
senast 2020. Bollnäs Energi har fram tills idag varit den aktör som planerat och byggt ut fibernätet i
kommunen och 2018 har de planerat att genomföra fibergrävning i hela Edstuga, Freluga och Sörbo.
Den senaste veckan har det dock dykt upp ytterligare en aktör, Bredbandsbolaget, som också vill
bygga ut fibernätet, men då endast i centrala Edstuga och Freluga. Deras erbjudande har
marknadsförts via säljare som besökt de berörda hushållen och några har tackat ja till erbjudandet
via ett avtal.

Problemställning
Det faktum att Bredbandsbolaget i dagsläget endast erbjuder utbyggnad till de centrala delarna av
Edstuga och Freluga gör att Bollnäs Energi överväger att omprioritera sina planer. Om
Bredbandsbolaget ansluter de mest ekonomiskt fördelaktiga fastigheterna blir det ekonomiskt
ofördelaktigt för Bollnäs Energi att bygga ut resten av byarna. Det innebär alltså att det finns en
uppenbar risk att hälften av Edstuga och Freluga, samt hela Sörbo, inte får möjlighet till fiber.

Uppmaning
Detta tycker vi är en bekymmersam situation för våra byar! Läget har uppstått snabbt och eftersom
detta är en mycket angelägen fråga för ALLA bybor vill vi bjuda in till ett öppet möte för att
gemensamt gå igenom och diskutera den uppkomna situationen.
Vi kommer att informera om läget just nu och Bollnäs Energi kommer att närvara på mötet för att
berätta om sina planer och sitt erbjudande. Bredbandsbolaget hade tyvärr inte möjlighet att närvara,
men kommer istället att lämna en skriftlig redogörelse kring sina planer.
Vi har informerat Bredbandsbolaget om nackdelarna i deras erbjudande och framfört ett önskemål
om en ny utbyggnadsplan som täcker HELA Edstuga, Freluga och Sörbo. Vi hoppas att i den skriftliga
redogörelsen även få svar på detta.
Vi ber om ursäkt för den sena inbjudan men hoppas att vi alla kan hjälpas åt att sprida informationen
och inbjudan till mötet. Detta är en av de viktigaste frågorna vi haft i byarna på länge!
Mer information hittar du på www.freluga.se

Mötet hålls på Hilmas i Freluga, söndag 9 april klockan 18.
Välkommen!
Freluga-Edstuga byalag

