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Hej alla fibervänner
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Vintern har så smått kommit och nu väntar jul, nyår och många trevliga helger.
Vad händer då nu i vårt fiberprojekt?
- Grävningen har nu tagit vinteruppehåll och vi hoppas på en tidig start till våren, allt hänger
på hur länge vi har snö men framför allt tjälen i backen. Under tiden vi väntar på våren så
pågår ändå arbetet med bl.a. projektering, beställning av material och planering inför
fortsatt grävning till våren. MSB och Fibergruppen har också täta möten för att utvärdera
säsongen som varit samt planering av kommande år.
- Under mars kommer det efterlängtade mötet med Zitius att äga rum och under april/maj
kommer vi att ha årmötet. Mer info om dessa kommer att läggas ut på hemsidan.
För att hålla Dig uppdaterad om vad som händer och när det händer så kan Du titta in på
hemsidan med jämna mellanrum. Adressen är som tidigare www.msbbyafiber.se.
Föreningen närmar sig 400 anslutningar, toppen för alla, ju fler desto bättre och
Det går fortfarande att teckna avtal
men eftersom projekteringen är påbörjad och grävningen startat så måste MSB inför varje ny
intressent räkna på vad det kommer att kosta att ansluta den aktuella fastigheten,
men kom ihåg, det är en mycket bra investering som höjer fastighetens värde.
Det öppnar också nya möjligheter i Din vardag.
Avtal kan skrivas ut från hemsidan eller ta kontakt med din områdesansvarige eller någon i
styrelsen.
Glöm inte att gilla MSB på facebook, Maj-Söröje-Bölom MSB Byafiberförening, där lägger
föreningen också ut fortlöpande information om projektet.

Har du några frågor, har Du inte tillgång till internet eller behöver Du hjälp med att
skriva avtal så kan Du hör av Dig till:
Thomas Vestman på 070-315 16 81 eller Maria Sjöberg på 070-644 21 07

Styrelsen i MSB Byafiber önskar Er alla en riktigt
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