VÄLKOMMEN PÅ INFORMATIONSMÖTE
Onsdagen den 5 februari kl. 18
Folkets Hus Lilla Edet
Torsdagen den 6 februari kl. 18
Ale Gymnasium (sal 209), Nödinge

Vi kommer bland annat ta upp:
- Varför bredband via ﬁber?
- Fiber till hemmet - hur går det till?
- Fiberutbyggnad till landsbygden
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Lilla Edets kommun och Ale kommun satsar tillsammans på fiber till hemmen.

Som kommuninvånare ﬁnns det ﬂera
tydliga fördelar med ﬁber:
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Det ställs högre och högre krav på bredband till hemmen för att få tillgång till
telefon, TV och internet. För att möta detta
och möjliggöra framtida tjänster är optisk
fiber den bästa lösningen.
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Att dra igång och ro iland ett fiberprojekt är
något som kräver en del, men som samtidigt
ger mycket. Nyckeln till framgång är att
göra det tillsammans!

Kontakta mig för fortsatta diskussioner
Per Persson, bredbandssamordnare
Ale kommun/Lilla Edets kommun
0303-33 00 90
per.persson@ale.se

•
•
•
•
•

Obegränsad tillgång till tv, radio, ﬁlm, spel
och annan underhållning.
Tillgång till beﬁntliga och framtida tjänster för
sjukvård, villalarm, trygghetslarm, bank m.m.
Möjliggör distansarbete och distansstudier.
Trygghet för framtiden (dagens kopparbaserade
kommunikationsnät har börjat nermonteras).
Snabb, stabil och driftsäker uppkoppling.
Värdet på din fastighet ökar.

Läs mer och anmäl ditt intresse:
» lillaedet.se/ﬁber
» ale.se/ﬁber
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