
Du hå ller just nu i ett nyhetsbrev frå n 

Bredåreds Fiber Ekonomiskå Fo rening.  

Vi har idag lyckats komma upp i 

ca 45% intresserade och/eller 

medlemmar, vilket är väldigt bra. 

Målet är att lyckas komma över 

80% till slut, så vi måste alla 

kämpa och hjälpas åt att infor-

mera om denna möjlighet. 

Detta är framtiden! 

Vänd blad och läs mer om vad vi gör. 

Vi får ofta idag höra följande, 

det händer ingenting, blir det någon fiber?  

Jo det blir det men det tar sin tid. 

Tidsmässigt ligger vi fas med andra 

fiberföreningar men det tar tid att bygga ny 

infrastruktur oavsett om det handlar om en väg, 

järnväg eller som i detta fall, fiber. 



Det heter ju som bekant att syns man inte så 

finns man inte. 

 

Men nu syns vi definitivt på många håll. 

 

Vår hemsida uppdateras ständigt. 

Bredaredsfiber.se 

Vi finns numera även på facebook. 

Vi kommer flera gånger ut med denna folder. 

E-post utskick till alla med registrerad e-post adress 

 

Gå gärna med i facebookgruppen Bredareds Fiber ekonomisk före-

ning. Du har säkert även sett att små skyltar har börjat dyka upp i 

bygden vid villor, gårdsvägar mm. Du som är intresserad av fiber och 

inte redan har satt upp en skylt kan skriva ut en från vår hemsida eller 

så kontaktar du någon av oss i styrelsen så fixar vi en färdig skylt till 

dig. 

Varför skall just du sätta upp en skylt? 
Det är den bästa reklam, vi gemensamt kan göra, för att visa alla att 

vi finns och det kan också hjälpa några tveksamma till ett positivt 

beslut om fiberanslutning. 

Vi hår kånske synts och ho rts fo r lite? 

Så här ser vårt område ut just nu 

Vill du titta mer på denna karta 

så hittar du den på vår hemsida 

under menyn 

Anmäl dig här ->Medlemskap -> 

Statistik 

Här ser man lite statistik samt 

anslutna fastigheter. 

Fiber den består 



Vi börjar med några områden nu och återkommer med information 

om möten för de byar som inte finns med i listan. 

 
 Vi tittar på hur fibern kan tänkas dras där du bor och du får 

tycka till. 

 Du kommer också att få ta del av det markavtal vi kommer att 

använda oss av. 

 Utdelning av skyltar om du inte redan har en 

 Allmän fiberinformation 

 

Möte för: 
  

Plats Tid 

Sköttning, Backagärde 

  

Röhl Tis. 2/2 kl. 19.00 

Hjälmryd, Hjortsberg, Skåpaslätt, Bäck, 

Aplakulla, Vralen, Klinten, Klintabacka 

mm 

  

Bygdegården 

  

Tis. 9/2 kl. 19.00 

L. Rydet, Valdaslätt, Hultås, Lövås, Gås-

hult, Vemmenhult, Gamsen, Mjöshult, 

Boda mm 

  

Bygdegården 

  

Ons. 10/2 kl. 19.00 

Bredareds tätort (allt innanför 50 skyltarna) 

  

Församlingshem-

met 

Tis. 23/2 kl. 19.00 

Alla fastigheter i Fristad Kyrkans hus, 

Fristad 

Mån. 29/2 kl. 19.00 

Vi fanns på plats i Bredareds bygdegård när 

hembygdsföreningen hade sin julmarknad. 

Vi visade då bl.a. den allra första versionen 

på ett fibernät. Nu har styrelsen åkt runt och 

rekat i bygden och de första ändringarna är 

gjorda men vi måste också få hjälp av er. 

 

För att nu alla verkligen ska få möjlighet att 

tycka till vill vi därför inbjuda till mindre 

möten. 

Byåmo ten 



Då vi nu har börjat titta på de bidragsbestämmelser som kommer att 

gälla från Jordbruksverket för fiberbyggnation. 

Ett snårigt regelverk där det ställs krav på fiberföreningarna 

 

Vi söker därför redan nu personer som har kunskaper inom teknik, 

upphandling, ekonomi (gärna revisor eller redovisningskonsult) för att 

kunna ro iland vårt fiberprojekt. 

 

Det är vi tillsammans som skapar detta. 

Vi skapar framtid, tillsammans. 

Vilkå sitter i fo reningen idåg? 

Hår du nå grå frå gor? Tvekå inte, kontåktå oss. 

Vi beho ver hå Er hjå lp... 

Helena Ödvall Enoksson helena@bredaredsfiber.se 0733-923004 0325-44023 

Bobby Johansson  bobby@bredaredsfiber.se 0703-103400 033-120732 

Stefan Magnusson  stefan@bredaredsfiber.se  0730-494226 

John Carlsson   john@bredaredsfiber.se  0702-087360 

Niklas Larsson   niklas@bredaredsfiber.se  0704-982743 

Hans Carlsson   hans@bredaredsfiber.se  0709-245019 

Fo r mer informåtion se vå r hemsidå         

http://bredåredsfiber.se 

Vafalls, är du inte redan medlem? 
Gå in på vår hemsida och registrera din fastighet eller kontakta någon 

av oss nedan. 

 

Betala insats 100 kr + medlemsavgift 100 kr på Bg 719-8260 

Uppge din fastighetsbeteckning vid betalning. 


