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Bredband via fiberoptik på Tunabergshalvön

Bränn-Ekeby och söderut mot Buskhyttan

I området samarbetar vi med en grupp av boende i ett projekt där 

vi räknar med att kunna söka statligt projektstöd under hösten. 

Gruppen har marknadsfört projektet med broschyrer och 

personlig bearbetning. Vidare har vi haft öppet informationsmöte i 

Ryssbergsstugan 19 augusti. Idag har projektet drygt 130 

anmälningar.

Buskhyttan

Alldeles nu i slutet på sommaren har ett självgrävningsprojekt 

avslutats i Buskhyttegård-Närke där drygt 30 hushåll har anslutits. 

I Buskhyttans samhälle har vi arbetat tillsammans med en 

projektgrupp som bearbetat de boende med broschyrer och 

personlig bearbetning.  I början av juni hölls ett välbesökt möte i 

skolan. Totalt har det kommit in drygt 60 beställningar. Planeras 

att utföras under hösten, (inte beslutat/officiellt, men 

förhoppningsvis)
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Bredband forts…

Landsbygden Buskhyttan ner mot Hummelvik

En ny projektgrupp har precis börjat bearbeta de boende med 

info-material om ett framtida landsbygdprojekt. Dessutom 

kommer Vattenfall att under hösten/vintern förlägga luftledningar 

till mark och där vi kommer samförlägga kanalisation för att 

förbereda framtida utbyggnad.

Koppartorp-Västra Kovik

Samma projektgrupp som i Buskhyttan har arbetat mycket 

framgångsrikt på samma sätt som i Buskhyttan. Informationsmöte 

början på juni med ca ett 80-tal besökare.  Närmare 70 hushåll 

och företag har beställt.  Och vi räknar med att kunna söka statligt 

projektstöd under hösten.

Nävekvarn samhälle

Under våren/sommaren har utbyggnad skett inne i Nävekvarn där 

vi förberett anslutningar för i princip alla kvarvarande fastigheter 

som vi inte tidigare anslutit. Arbete pågår just med att färdigställa 

anslutningar hos dem som beställt.
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Skeppsvik/Sjöskogen

Under året har vi haft kontakter på olika sätt och även räknat lite 

på hur många anslutningar som krävs för att kunna bygga ut 

dessa två områden. Önskvärt vore att få till en lokal projektgrupp 

som vill och har möjlighet att lägga tid på bearbetning. Vi stöttar 

med infomaterial och är även gärna med på infomöten och andra 

aktiviteter. I dagsläget har vi ett 50-tal beställningar från området.

Uttervik

Utbyggt till stora delar redan 2014 genom att man lade ner kabel 

från Nävekvarn. Kompletteringar kommer att ske successivt när 

behov uppstår.

/ Gästabudsstaden

 


