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ALAFORS. Bredbands-
utbyggnaden på lands-
bygden har utvecklats 
positivt de senaste åren.

Stort ideellt engage-
mang och eget arbete 
av byborna har gjort att 
antalet bredbandsin-
stallationer baserat på 
optisk fiber på lands-
bygden har ökat kraftigt 
de senaste åren. 

Fram till 2020 ser 
utvecklingen ut att bli 
i det närmaste explo-
sionsartad.

Tisdagen den 20 januari bju-
der styrelsen i Starrkärrs Fi-
berförening in till ett öppet 
möte i Medborgarhuset för 
att informera om vad som är 
på gång. Den övergripande 
målsättningen för Ale kom-
mun är att bredband ska un-
derlätta tillvaron för invåna-
re och näringsliv, stimulera 
tillväxten samt bidra till en 
långsiktig hållbar utveckling 
i enlighet med kommunens 
vision.

– Den kommersiella 
marknaden förväntas inte 
etablera sig på landsbygden 
av egen kraft. Därför måste 
vi ta saken i egna händer med 
hjälp av de stödsystem som 
har skapats för ändamålet av 
kommun och riksdag. Idag 

finns möjlighet att få en stor 
del av kostnaden täckt med 
hjälp av bidrag, säger Jonas 
Rydén, en av initiativtagarna 
och tillika styrelseledamot i 
Starrkärrs Fiberförening.

Starrkärrs Fiberförening 
vänder sig till cirka 1 100 
hushåll inom ett markerat 
geografiskt område som 
finns angivet på föreningens 
hemsida (starrkarrsfiber.se). 

Namnet kan vara lite 
missvisande för i området 
ingår förutom Starrkärr ex-
empelvis namn som Utby, 
Grolanda, Kilanda, Kollan-

da, Bräcke, Ryd, Sannum 
med flera. Man kan faktiskt 
säga att området sträcker sig 
från Mollsjön/Bönabo i sö-
der till Grolanda i norr och 
Järnbo i öster.

– Just nu ligger fokus på 
att få invånare i vårt områ-
de att bli medlemmar. Det 
enda man förbinder sig till 
är att betala in en medlems-
avgift på 100 kronor per år. 
Noterbart i sammanhanget 
är att medlemskvoten avgör 
prioriteringen vid behand-
ling av bidragsansökan hos 
Länsstyrelsen, det vill säga 

ärendet kommer att behand-
las snabbare desto fler med-
lemmar vi är, säger Lennart 
Johansson.

Sista datum för med-
lemsansökan till Starrkärrs 
Fiberförening är den 31 ja-
nuari. Att sitta lugnt i båten 
och inte göra något är inget 
Lennart Johansson rekom-
menderar.

– De som inte säger sig 
vara intresserade av fiber bör 
tänka efter två gånger. Det 
är en investering som defini-
tivt höjer fastighetens värde. 
Vem vet om ADSL finns i 

morgon, likaså fast telefoni?
På tisdagens informa-

tionsmöte i Medborgarhuset 
tänker styrelsen ge en nulä-
gesbild samt informera om 
kommande steg i processen.

– I detta projekt handlar 
det inte om att ”någon gör 
det åt mig” utan alla mås-
te vara med och hjälpa till, 
var och en på sitt sätt. Det 
är viktigt med byalagskäns-
lan för att komma vidare på 
bästa sätt, avslutar Lennart 
Johansson.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Nya hyres-
rätter blir verklighet på 
Änggatan i Älvängen.

Projektet omfattar 
även ett trygghetsbo-
ende.
51 hyreslägenheter, flest två-
or och treor, men även några 
fyrarummare, ska inrymmas 
i Alebyggens kommande ex-
ploatering 
på Ängga-
tan. Lägg 
därtill 24 
lägenheter 
i ett trygg-
hetsboende 
med tillhö-
rande ge-
mensamhetslokal.

– Naturligtvis ska områ-
det förses med parkeringar 
också. Det blir ett centralt 
boende med närhet till pen-
deltågstationen, säger pro-
jektledare Sven Burgren.

Ingen risk att bullerni-
våerna sätter käppar i hju-
let för er planerade bygg-
nation?

– De boende kommer 
inte att uppleva några pro-
blem. Det är välisolerade 
hus och dessutom förläggs 
sovrummen till den tysta si-
dan, avslutar Sven Burgren.

Länsstyrelsen har dock 
fortfarande stoppat de-
taljplanen och innan kom-
munledningen och Tra-
fikverket är överens om hur 
bullernivåerna ska åtgärdas 
lär en byggstart dröja. 

JONAS ANDERSSON

Hyresrätter
på Änggatan

Lennart Johansson och Jonas Rydén i Starrkärrs Fiberförening välkomnar berörda invånare till ett informationsmöte i Medborgar-
huset tisdagen den 20 januari.

– Bjuder in till möte 
i Medborgarhuset

Starrkärrs Fiberförening på gång
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ÄLVÄNGEN

Svenstorpsvägen 1
Tel: 0303-746 006

Öppettider: mån-fre 10:00-19:00
Lunchstängt 13.00-14.00

Sven Burgren.


