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"Nu ska det bli bredband!"
fiberDalslandheterprG bundits ihop i de olika

jektet och Rolf B€rg har ut kommundelarna. Men nu
scrrs fill Lcadprs proJFkr. masle ibFrfbren'nSarna
ledare. Han ?ir man om att kommaiSAng, sager Bengt

[ia*if,f," tti"",i1lx
-:' ;'"?"il. qir att likna vid
hdvs en m,ob,. hur landSbVO-
l jsenng rran
bvpd.ns rork Oen lOfanOfa-
oir,,a"au in des under elek-
raGer v) ntar - .-- .
per tir med trll lerlngen rOr

ii$'j*T:t 1oo 5r sedan.
Berg.

llen nva tekniken sdr litrsstlTelsen, kommuner
att likna vid hur lands na och r€gionen-
bvsden forandrades under - -
eiektrfierincon ror 100 ar Pi lSnq sllt
sedan, fortsaiter han. Kostnaden litr ett hushlll

beraknas t 
'll 

mFllan 15000
Miste komm! lq6nq krcnor och 30000 kuuor
Renelsfors Energi Nat AB, Men da ska vi komma
Bemb, har byggt upp ett ihag att det har ersatter
stamniit fran Gummen?is i mycket annat, som teve,
noII till odsktilt i stder. telefoni och bredband. Fi

Vi har i srort 5etl uo bcrn ljdnar man in pd en
mil fiber i drift, som hd fem-sex ar sager Marcus

EENGTSFORS
En bradbands!!tsnlnq
pl llbcr I D.lsl.nd rycker
allt ndrmrre. I vecl€n
prasantarada Lelder
Delsl.nd och Arliinq tlll-
samman3 med Bcngts-
lor3En.rglNltAB,
Ben!b,pbnarna.

Det har air en avgijrande
framtidsfrdsa. Det ar eit
absolut maste att det finns
bredband om de unga ska
stanna kvar eller viilia att
ilytta hit. Fif att inte tala
om fdrotagen. Det finns
ocksa en politisk €nighet
om detia. sager Kerstin Sit.

Satsningen vander sis
lill hela landskapet, Av€n
den del av VanerstloB som
ligger i Dalsland.

Man har redan kom-
mit i gang bra i Dals-Ed och
Fargelanda, och det finns
aven goda ldrutsattninge
har i Bengtsfors. Mer ose-
kert ilr det i Melerud och
Arnel, seger $aderlund.

Holm som ar kommunens
IT-chef.

- Det har iir nagot som
tar tid ilxlan det sattersis,
men sakb vaxer behovel
in i folks modvetande. Det
finns en tiinkl grund om at
ta fiberomraden i Bengts
fors kommun, men om det
car sa UnEl vet vi inie, sa.
ser Bengt Sandegard.

Flnanslerlngon
KommunsbT€lsen i Bensts-
fors ska i veckan som kom.
mer ta stiilbing tiu om man
61.,a gA in som me(Anansiar
fdr byggandet av stamna-
ter. I se fall handlar det om
3,9 niljoner kronor ftdn
komrnunens sida Samna
belop! kommer de even re.
gionenattlagsa.

Benab och Leader har
inplanerat ett mdte ldr aI-
menheten pa Benelsfors
Utvecklings AB den 2 fe-

Sandesiird
pri Benab.

hjalper till

itialakostna-

far forening.

Stiid finns

hamta fran

corny Hultqr.n


