Vill du ha fiber till Fotö?
Hej!
Under kvällstid vecka 50 kommer vi på Öckerö Nät att besöka er i hemmen för att
informera om vår verksamhet och försöka skapa oss en bild av hur stort intresset är
på Fotö för att ansluta sig till ett framtida fibernät. Nästa utbyggnad kommer
nämligen att ske där behovet och intresset är som störst.
Öckerö Nät fick 2011 ett uppdrag från kommunfullmäktige att se till att alla hushåll
och företag i Öckerö kommun får tillgång till bredband om minst 100Mbit/s senast
2020. Då optisk fiber är den enda mediet som både nu och i framtiden helt klarar de
höga krav på hastighet och robusthet som ställs, så var valet av teknik egentligen
ingen diskussion alls. Fiber till fastigheten är det som gäller!
Lite stolta känner vi oss över att berätta att vi redan byggt ut fibernätet till nära
70% av kommunen och att så många tagit chansen att ansluta sig redan från början.
Nära nog 1.300 kunder har idag någon av våra produkter VillaFiber eller Fastighetsfiber in till hemmet eller företaget.
Vi började bygga fibernät på Öckerö och Hönö där det finns mycket allmännyttiga
lägenheter, kommunala verksamheter och andra företag för att skapa en bra bas i
verksamheten. Nu är det ni som bestämmer var vi ska bygga härnäst. Kommande
utbyggnad kommer att styras av ert intresse – vi bygger helt enkelt där ett fibernät behövs mest. Vi vet att faktorer som dålig tillgång till acceptabla hastigheter i
tele- och mobilnäten påverkar. En bra bredbandsuppkoppling är för många lika som
viktigt som att vara ansluten till VA- och Elnäten.

Ta chansen att prata med våra representanter under veckan och intresseanmäl
dig gärna direkt till dem eller på www.ockeronat.se.
Med vänlig hälsning
Christer Löfgren
Produktansvarig – Öckerö Nät
Öckerö Nät är ett affärsområde inom Öckerö Fastighets AB.
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