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Ordföranden  har  
ordet.

Senaste nytt
Efter en lång och seg vinter så har vi 
äntligen fått vår och faktiskt även 
sommarkänsla. Vilka fina dagar det har 
varit senaste tiden.

Den 2 mars var vi 20 personer som 
tog plats i bussen och for in till 
Reginateatern i Uppsala och såg 
Ronny Erikssons föreställning ”Vad 
skådar mitt norra öga”, som var mycket 
under-hållande. Efter föreställningen 
tog vi oss till fots till restaurang Il Forno 
på S:t Olofsgatan och intog en god 
middag varefter vi åter äntrade bussen 
och åkte hem. Jag kan säga att detta 
var mycket uppskattat av dem som 
deltog vilket gav mersmak så om 
intresse finns så kan vi kanske göra 
något liknande nästa vinter.

Bild saxad från hemsidan www.arbole.se
Den ständigt pågående kampen om 
bredband fick nytt bränsle i samband 
med att Tierps kommun i mars 
meddelade att kommunen ingått avtal 
med Lidén data om att ”låna ut” sitt 
stadsnät till Lidén data med kravet att 
de skall bygga ut fibernätet i 
kommunen så att 90% av befolkningen 
skall kunna ha tillgång till ett bredband 
med upp till 100 Mbit/s senast år 2020.
Av den anledningen tog ABC-nytt 
kontakt med oss och ville göra ett 
reportage om vad vi tyckte, vilket vi 
ställde upp på, och det blev faktiskt två 
reportage som sändes den 14 resp. 20 
mars. I den senare sändningen så 
intervjuades Telias presschef Marielle 
Ceken som på frågan om inte alla 
Telias kunder är likvärdiga och varför vi 
då inte kan få vår station uppgraderad 
till 24Mbit via ADSL. Hon  svarade att 
”alla Telias kunder är viktiga men ur ett  



investeringsperspektiv så är inte alla  
områden lika prioriterade och här är  
det ett mycket litet antal användare 
och då kan vi inte få tillbaka en 
eventuell investering om vi skulle  
bygga ut i området”. 
I samband med detta så skrev PG 
Wahlgren till riksdagsmän och 
ledamöter i trafikutskottet, totalt 35 
personer och ifrågasatte den politik 
som förs i bredbandsfrågan och 
uttryckte sin frustration över resultatet 
av avregleringen då Telia 
bolagiserades. Inalles har han fått svar 
från 5 ledamöter som samtliga tycker 
att vi har ett problem men att Telia är 
ett affärsdrivande företag som 
självständigt måste få bestämma över 
sin verksamhet utan politikers 
medverkan. Det fanns dock ett 
undantag. Helena Leander tog kontakt 
med Jonas Eriksson som är vice 
ordförande i näringsutskottet, vilken i 
sin tur tog kontakt med Telia och 
meddelade PG via SMS att han 
kontaktat Telia och kunde tänka sig att 
detta skulle föranleda att de tog 
kontakt med oss. 

Och, hör och häpna, Lars Sandqvist på 
Telia ringde mig och vi talade om de 

problem vi har. Svaret jag fick var att 
han inte kunde hjälpa oss men han gav 
mig telefonnumret till en Jörgen 
Lindholm på Skanova som kanske 
kunde svara på varför vi har hamnat 
där vi är. Jag ringde Jörgen men 
hamnade bara i mobilsvar där jag 
berättade om mitt ärende och bad 
honom ringa upp. Det har han ännu 
inte gjort och där står vi nu.
Lördagen den 25 maj har vi tänkt att 
om vädret tillåter göra vår årliga 
båtutflykt till Forsmark. Byalaget håller 
med picknick i Forsmark.
Läs mer hur Ni skall anmäla er på 
annan plats i detta Årböle Nytt 
Gemensamt midsommarfirande har 
vi tänkt ha vid badplatsen på 
midsommarafton kl.18.00. Grillar 
kommer att uppställas och tändas till 
ert förfogande men ni får själva ta med 
er vad ni skall äta och dricka. 
 
Slutligen vill jag önska Er en varm och 
skön sommar

Sverker  Sjöqvist

Inbjudan

Lördagen den 25 maj arrangerar Byalaget en utflykt för medlemmarna till Forsmark. 
Resan kan ske med båt, cykel eller bil. Var och en ordnar färdsätt. Avresa med båt 
från Årböle kl.12. I Forsmark serveras en festlig picknick kl.14 i närheten av 
bruksdammen. Vid dåligt väder inställes resan.
 
Anmälan senast tisdagen den 21 maj till Kerstin 251 00 eller MaryAnn 340 31.

Välkomna med! 

Fler aktiviteter under sommaren:
• Onsdagsträffar vid boulebanan startar den 26 juni
• Årensning lördagen den 27 juli med efterföljande fest på kvällen
• På Tur i Hållnäs deltar vi i som tidigare år, lördagen den 10 augusti

         



Saxat ur Lövstabruk Kulturförenings sommarprogram:
Tisdag den 9 juli kl.18. Årböle i vårt hjärta!
Identitet – allt viktigare som framgångsfaktor för en ort –
om kvaliteter som gör platser, städer, regioner till tilldragande livsmiljöer
och besökställen. 
Sten Åke Bylund är seniorforskare vid Uppsala Universitet, tidigare
bl.a. planerare vid Uppsala kommun samt ideellt engagerad i frågor
som rör vår byggda miljö. Sten Åke reflekterar över vilka faktorer som
gör städer och orter framgångsrika: särart, tillgänglighet, natur – och
kulturhistoriska värden, tillgång till trygga mötesplatser, offentliga rum.
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