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Informasjonsmøte om «fiber til hjemmet» i Hedalen den 23. nov då. 
 
 
Vi viser til gårdagens møte arrangert av dere. Hedalen Bygdeutvalg ser på initiativet dere har tatt 
som særdeles viktig for bygdesamfunnet. 
 
En slik utbygging er det største infrastrukturtiltaket som er skjedd i Hedalen siden el-kraftforsyningen 
og teleforbindelsen ble bygd ut på begynnelsen av 1950-tallet. 
 
Hedalen Bygdeutvalg er et interessefellesskap for bygdefolket i Hedalen, og for andre som føler seg 
som hedøler, og har som formål å hegne om de kvalitetene som gjør Hedalen til et godt sted å vokse 
opp, bo, arbeide, eldes og feriere i. 
 
Hedalen Bygdeutvalg ønsker å være en medspiller for å få prosjektet «fiber til hjemmet» 
gjennomført. 
 
Vi ser at det er Hedalen-sør som er plukket ut som satsingsområde i første omgang. Vi velger å tro at 
dette er første skritt til å få full fiberdekning i hele bygdesamfunnet, særlig fordi den infrastrukturen 
som skal installeres i Hallum-sentral vil være  tjenlig for videre utbygging nordover bygda. 
 
Vår rolle som medspiller vil i første rekke bestå av å få flest mulig abonnenter til å tegne seg. Vi antar 
at jo flere som vil delta jo mer realistisk blir prosjektet å gjennomføre. 
 
For at vi skal kunne være en fullverdig ambassadør for prosjektet er vi avhengige av å kjenne 
detaljene i tilbudet.  
 
Jeg har i dag hatt oppfølgingssamtale med to av deres representanter. Disse fortalte at 60 % av 
husstandene i Hedalen-sør må tegne abonnement for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Dette 
tilsvarer ca. 80 abonnenter. 
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Vi vil bidra til å gjøre tilbudet kjent, og ved spørsmål som vi ikke kan svare på, videresende disse til 
dere for avklaring. 
 

Med vennlig hilsen 
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Vegard Vestrom 

Leder i Hedalen bygdeutvalg 

 


