
Bredband med fiberkabel i Ruda ?  
 

Enkät med intresseanmälan för ett år sedan.  Vad ha r hänt? 
 

Ett drygt 40-tal av hushållen i Ruda har svarat att man är intresserad av att få 
fiberkabel indragen till huset eller få mer information om vad det innebär. 
 
Flera av byarna runt om i kommunen har nu kommit långt i arbetet eller är färdiga 
med framdragning av fiberkabel till sina hus. Nu måste vi komma igång här om inte 
Ruda ska bli ”en vit fläck” på Internet-kartan. För att få ner kostnaden måste fler vara 
intresserade av att ansluta sig och få tillgång till bredband- / fibertekniken.  
Om några år blir det lika svårt att sälja ett hus utan bredband som ett hus utan el.! 
 

Med fiberkabel får man mycket snabbare och säkrare Internetuppkoppling, flera TV-
kanaler, billigare telefoni, säkert trygghetslarm och flera nya tjänster som kommer i 
framtiden. 
 
Det är en investering för att få in bredbandet (precis som att få in el och vatten) men 
genom lägre kostnad för användningen så tjänar man in investeringen. Hur lång tid 
det tar beror som vanligt på hur mycket man utnyttjar tjänsterna. 
 
Kostnaden för anslutningen ligger mellan 11000 – 15000 kr/anslutning för de byar i 
kommunen som fått eller håller på att få sina anslutningar klara.  
Kostnaden kan betalas som ett engångsbelopp med möjlighet till ROT-avdrag, eller 
betalas med en månadskostnad. För att få fram en säkrare kostnad för oss i Ruda så 
måste vi få in flera intresseanmälningar så vi kan lämna en förfrågan till lämplig 
entreprenör för att göra jobbet. 
 
Anmäl ditt intresse NU för att få tillgång till int ernet m.m. via fiberkabel! 
Om du redan i förra enkäten svarade att du är intresserad behöver du inte svara 
igen. Har du glömt hur du svarade så gör det inget om du svarar igen. 
 
SVARA PÅ EN GÅNG! SENAST 8 FEBRUARI. 
OBS! Den här intresseanmälan är INTE bindande. Den är vägledande! 
 
På Årsmötet med Samhällsförening i mars blir det mö jligheter till mera 
detaljerad information – om vi fått in tillräckligt  många intresseanmälningar. 
 
Klipp / riv av nedanstående talong här 
 
 
 
Jag är intresserad av att ansluta till fiberkabel o ch vill ha mera information 
 
Namn: …………………………………………………………………… 
 
Adress:………………………………………………………………….. 
 
Ev. e-postadress:………………………………………………………. 
 
 
Lämna denna talong senast 8 februari , i Samhällsföreningens blå brevlåda  
vid Tallåsen Bygg, Andrés väg 4,  (Det står ”Samhällsföreningen” på lådan)  
 
Ruda Samhällsförening: / Lasse Törngren / Birger Svanström / Rune Hellquist / Sune Olsson 


