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FIBER TILL BYN ?? 
 

Som säkert många vet så har E.ON planer på att gräva ner samtliga luftledningar 

inom Järle i höst. Varför inte gräva ner kanalisation för bredbandsfiber 

samtidigt, tänkte jag då. Vet att det finns offentliga medel för detta och att 

det prioriteras inom arbetet med landsbygdens utveckling. Tog upp frågan i 

Byalagets styrelse i slutet av maj, som reagerade positivt på förslaget. 

Så sagt och gjort så pratade jag med E.ON, som inte har något emot att 

samlokalisera, men de vill ha en part att avtala detta med.  

Kontaktade då Rickard Sivert som kontaktade Telia och dotterbolaget Skanova. 

Telia vill främst veta potentialen för anslutning av byns fastigheter medan 

Skanova uppfattades som mer positiva och kan medverka till att lägga ut nätet. 

Har också kontaktat Länsstyrelsen och fått hyggligt goda utsikter om att en 

stor del av kanalisationen går att finansiera med offentliga medel. Eftersom 

Järle är en by med färre än 200 inv så är möjligheten större att få stöd till 

kanalisationsjobbet, dvs att gräva ner rör som sedan fiberkablarna blåses in i. 

 

Järle Byalag måste nu, som jag ser det ta en samordnande roll och informera 

medlemmar och boende i byn, innanför 50-skyltarna till att börja med. Kan vi visa 

på ett stort intresse från flertalet av de drygt 40 talet hushållen, så är min 

bedömning att vi har stor chans och möjlighet att förverkliga detta. Hushållens 

positiva intresse för att ansluta sig tror jag också avgör om Telia går in i 

projektet eller inte. Det är alltså mycket viktigt att agera snabbt nu. Vi har ju 

inga indikationer på anslutningskostnader än, mer än att det har legat under 

10000:- i flera fall. Vi kan möjligen också samordna vissa arbeten för att få ner 

kostnaden på egen tomt. 

 

Så vare sig ni ser positivt på detta eller har funderingar / synpunkter, så skulle 

jag gärna vilja få kontakt med så många som möjligt så snart som möjligt.  

Maila mig helst på lc.jerle@telia.com eller ring 070-5344949. 

 

Vi ska också få till ett informationsmöte med alla direkt efter semestern tidigt i 

aug. Håll koll på hemsidan och anslagstavlorna. 

 

Lasse Carlsson 

Järle Byalag 
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