
 
 
 
 

 

VIKTIG INFORMATION 
till alla fastighetsägare i Anga och Kräklingbo 

 
 
 

Många socknar runt om på Gotland arbetar med att bygga 

bredband. Nu är det dags för oss i Anga och i Kräklingbo att 
besluta oss om vi ska hänga med på tåget. 

 
Behövs bredband? 
Så länga det befintliga telefonnätet finns kvar, så klarar sig de flesta ganska bra. 

Men det kommer en dag då det monteras ned och då behöver vi ett alternativ. På 

sikt är det alltså nödvändigt även för den som inte har en dator. Bredband är redan 

idag en förutsättning för att få yngre, flitiga datoranvändare och vissa företag att 

etablera sig i socknen. I framtiden kommer bredbandet att vara lika självklart som 

telefon är idag och möjliggöra trygghetslarm med kamerakontakt till hemtjänsten, 

fjärrstyrning av all elektronik i hemmet när man är på resa och annat som vi ännu 

inte har en aning om. 

 

Med fiber kan vi få ett bredband som är minst tio gånger snabbare än dagens 

telefonnät. Bredband är kanske mest känt som en snabb datoruppkoppling men det 

är mycket mer än så. Om vi satsar på fiberbredband kommer vi även att kunna 

använda det för telefon och TV med kanaler. Nya enkla säkerhetssystem kan 

installeras i fastigheten. 

 

Kostnaden för anslutning beräknas bli max 20 000 kronor per fastighet, men blir 

lägre ju fler som väljer att ansluta sig. Flera fiberföreningar har kommit ned under 

15 000 kronor per fastighet. 

 

I gengäld kommer månadsavgifterna för TV, telefon och bredband att bli betydligt 

lägre så att på sikt har investeringen betalt sig. 

 

Mer information finns på www.bredbandgotland.se 

 

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening har bildats för att driva detta projekt. 

Medlemskapet, som är obligatoriskt för alla som vill ha fiberanslutning och frivilligt 

för alla andra, kostar 200:- i insats. Summan kan betalas till någon i styrelsen eller 

sättas in till föreningens bankkonto eller bankgiro när detta finns tillgängligt. 

 

Vi vill nu ha er ifyllda intresseanmälan. Skriv ut och lämna till 

din områdesansvariga eller någon i styrelsen. 

 

http://www.bredbandgotland.se/

