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Ett steg närmare fiber! 

Vi i sockenrådet har avslutat sommarens arbete med att få in bredbandsbeställningar och vi har 
tillsammans med Wexnet summerat anslutningsgraden. 150 st fastigheter har anslutit sig eller 
önskar ansluta sig och vi har därmed en total anslutningsgrad på ca 95 % av de intresseanmälda. 
Extra glädjande är att vi har en tillräcklig hög nivå på andel anslutna permanentboende för att 
uppfylla kraven som fanns för vårt beviljade EU-stöd från landsbygdsprogrammet. Vi i Sockenrådet 
är väldigt glada över det gensvar som ni alla sockenbor har uppvisat och er gemensamma vilja att 
utveckla vår socken. 

 
Vi på Wexnet vill börja med att tacka alla inblandade för ett fantastiskt engagemang och många 
roliga och intressanta möten tillsammans. Vi är glada att kunna meddela av vi nu kommit ett steg 
närmare fibervärlden, då vi idag fått in tillräckligt med beställningar för att gå över i nästa fas. Detta 
är jätteroligt för oss alla och jag blir glad av att se vad människor kan göra tillsammans när man har 
ett gemensamt mål. 
 
Nästa steg är att vi på Wexnet nu sätter oss vid projekteringsbordet och markerar alla beställda 
fastigheter. Utifrån det planerar vi in var vi behöver schakta och ser över vilka avtal och tillstånd vi 
behöver för att kunna komma vidare. När vi fått in allt underlag så kommer vi så fort vi kan meddela 
samtliga berörda fastighetsägare om status i projektet och hur tidplanen ser ut. Denna information 
bör du ha senast under november månad. För dig som ännu inte beställt fiber, finns fortfarande 
chans att beställa. Gå in på wexnet.se och sök upp din adress eller anmäl ditt intresse till 
salj@wexnet.se 

Men vänta inte för länge!  

 

 

Bästa hälsningar 

 

Peter Eklund, Försäljningschef Wexnet och Asa Sockenråd 

 


