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Kälvene 20000802

Telia
Eje Forss
Skövde

Falköpings kommun
Leif Bigsten
521 81 Falköping

Ansökan om anslutning till bredbandsnätet.

Vi har undersökt hur stort intresset är bland abonnenterna som är
inkopplade i Kälvene telestation. Samtliga som har undertecknat
denna skrivelse vill ha en omedelbar inkoppling till det nya snabba
telenätet (bredbandet). Som Ni kan se finns det ett mycket stort
intresse i denna ftir oss mycket viktiga fräga.
Ska landsbygden kunna vara med och utvecklas är det nödvändigt

att vi inte missgynnas när ny teknik etableras, därfor är det självklart
att vi skall kunna anslutas lika snabbt och till samma kostnad som de
större tätorterna.
vi är också övertygade om att detta är en viktig kommunal fråga
varfor vi forväntar oss ett aktivt stöd från kommunen.
För Telia måste det vara värdefullt att från början flä med ett antal
landsbygdsområden så att erfarenhet från en sådan etablering kan fås.
Kälvene måste vara en lämplig staft eftersom det i den före detta
järnvägsbanken finns en nedgrävt optokabel, så en anslutning bör
kunna ske omedelbart.

Kontaktpersoner i frågan är

Per Sandahl Christer Eliasson
Kvättak Backgården
Tel: 0515 - 320 29

Vartoft a-Åsaka Bj örstorp
Tel: 0515 -323 0l

Vi som undertecknat bilagan är samtliga anslutna till Kälvene
stationen och ansöker om anslutning till bredbandsnätet enligt denna
skrivelsen.
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Ansökan om anslutning till bredbandsnätet.
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