



Vattholmabygdens fiberförening verkar för att få bredband via 
fiber till områdena Ärentuna, Lena, Tensta, Kallmyra, Hånsta, 
Viksta, Risby och närliggande orter. 

 
Fördelar

•Fibernätet är inte åskkänsligt.  

Du slipper 3 veckors väntetid för att 
koppartråden skall lagas.


•Man kan se TV över fiber.  
Du slipper antenn på taket.


• Stabilare telefoni

• Stabilare, säkrare och snabbare 

internet

•Framtidssäkert. 
Går att uppgradera till ännu snabbare 
utrustning utan att byta fiber.


 
Stegen till bredband via fiber.

Föreningens styrelse har ambitionen 
att arbeta snabbt. Vi hoppas att alla 
på bygden inser fördelen och värdet 
med att vara kopplad till fibernätet 
och anmäler sig via hemsidan. 
Kanske har vi bilden klar för oss 
efter sommaren 2015 för att då driva 
projektet utifrån den förutsättningen.

Projektering skulle kunna ske under 
hösten och grävarbeten göras under 
första halvan av år 2016.

Vi siktar högt! 

 

För anmälan

www.vattholmabygdensfiber.se 

facebook.se/vattholmabygdensfiber

Vi behöver dig!

Vattholmabygdens fiberförening • Orgnr: 802495-1157
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