Fantastiska nyheter för fast boende på landsbygden
Finska staten stöder fiberutbyggnad i Pargas!
På initiativ av Egentliga Finlands förbund startar ett fiberutbyggnadsprojekt utan
like i Pargas.
Ett unikt samarbete mellan Kommunikationsverket, Pargas stad och Pargas
Telefon Ab möjliggör att fibernätet kan byggas ut även på landsbygden, där det
tidigare inte varit ekonomiskt möjligt att erbjuda fiber, och att anslutningsavgiften
dessutom blir lika låg som i centrumområdet.
Det är sju specifikt utvalda områden det handlar om och de som ansluter sig till
fibernätet på dessa områden får en kraftigt reducerad anslutningsavgift på endast
1790 € (inkluderar tomtgrävning och installationsavgift). Områdena det
handlar om är Sunnanberg, Hoggais, Lielax, Simonby, Tervsund, Nagu och Korpo.
På de här områdena skulle priset för en fiberanslutning vara 5.500 – 14.500 € per
hushåll utan stöd så det handlar verkligen om en fantastisk möjlighet som
knappast kommer på nytt.
Gratulerar! Eftersom ni har fått denna inbjudan ligger er bostad inom ett av
stödområdena och ni är därför varmt välkommen till något av våra
informationstillfällen i stadshusets fullmäktigesal Bryggan:
Måndagen 4.2.2019 kl.18.00 – Lielax
Måndagen 25.2.2019 kl.18.00 – Sunnanberg, Hoggais och Simonby
Tisdagen 26.2.2019 kl.18.00 - Tervsund

Vi bjuder på kaffe med tilltugg!
Meddela om ni kan delta senast den 31.1.2019, tel. 02 454 5400 eller
info@parcall.fi.
Bifogat till denna inbjudan hittar ni information om vad en fiberanslutning innebär
och även ett avtal för fiberanslutning. Stödområdena kommer att byggas under
2019 och 2020 och de börjar byggas enligt vilka områden som procentuellt har
fått flest beställningar före den 31.3.2019.
Om ni önskar att ert område är bland de första som byggs, var beredd på att
lämna in ett beställningsavtal på plats. Om ett område inte får tillräckligt med
beställningar kommer det inte att byggas alls.
Under informationstillfället går vi igenom vad hela stödprojektet handlar om och
vi försöker även besvara alla frågor som kan tänkas dyka upp.
Låt oss tillsammans jobba för att göra Pargas till Finlands främsta digitala
samhälle!

