
VECKA 51         NUMMER 47|08

SANNUM. Elkrafttea-
met Väst AB arbetar för 
högtryck.

Fibernät ute på lands-
bygden blir allt vanli-
gare.

Sannum är det senaste 
exemplet.

För ett år sedan hade Kim 
Wilhelmsson tre anställda. 
Idag arbetar elva personer 
på Elkraftteamet Väst och 
rekryteringen av ytterligare 
arbetskraft pågår.

– En makalös utveckling. 

Fiber är framtiden, så även 
för mig, säger Kim Wil-
helmsson vars bolag har sitt 
säte i Nygård.

Det var byalaget i Sannum 
som beslutade om fiberka-
bel. 16 villor kommer att an-
sluta sig.

– Fördelen är att man kan 
ha allt, telefon, datatrafik och 
tv, genom fiber. Det innebär 
ett snabbt och säkert nät. Du 
riskerar inte att utrustning-
en ska slås ut samband med 
ett kraftigt åskoväder, säger 
Kim Wilhelmsson.

– Att dra in fiber är en in-

vestering, som gör att värdet 
på huset ökar.

Under ett antal veckor har 
Elkraftteamet Väst jobbat 
med att gräva och plöja ner 
fiber i Sannum. 

– Det var mycket berg 
och sprängsten till en bör-
jan, därefter har det gått hur 
smidigt som helst, säger Kim 
Wilhelmsson.

I januari beräknas samtli-
ga villor att vara anslutna till 
det nya fibernätet.

JONAS ANDERSSON

Plöjer ner fiber i Sannum gör Benny Johansson och Kim Wilhelmsson på Elkraftteamet Väst AB.

– Villor i Sannum får snabbare nät
Fiber på landsbygden

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

Adina Hälsans vårdcentral 
och BVC i Nol 

www.adinahalsan.se

Öppet vardagar 8-17

Adina Hälsan önskar alla en

God Jul &
Gott Nytt Å r!

ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88 Tel 0303-74 60 85
 Mån-fre 07–18 Lör 10–14

-  VI HAR JULKLAPPARNA TILL 

BÅDE STORA OCH SMÅ...

-  HANDLA FÖR 500 KRONOR 
OCH DU ETT PRESENTKORT 
PÅ 50 KRONOR FÅ!
Erbjudandet gäller på ordinarie priser 

t o m 24/12 på alla våra lagervaror

gäller på ordinarie priseäl er på ordinarie priseer 

å alla våra lagervaroralla våra lagervvaror

Folktandvården

Folktandvården Bohus, Nödinge och Älvängen  
tackar alla trevliga kunder och önskar 

God Jul & 
Gott Nytt År
Jourmottagning dagtid under mellandagarna 
Folktandvården i Älvängen tel 010 4418250
22:e, 23:e, 29:e och 30:e december 

Folktandvården i Bohus tel 010 4419515
2:e och 5:e januari 

Övrig tid hänvisas till akuttandvården i Göteborg 
Tel 010 4418800 

Du som är över 24 år kan få tandvård 
till fast pris. Vi tar hand om dig och 
dina tänder, tryggt och säkert, 
från 50 kronor i månaden.

www.vgregion.se/folktandvarden 


