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Hej alla medlemmar och fiberintresserade!


Nu finns anslutningsavtal klart att skrivas under av alla som vill ha en
fiberanslutning till sin fastighet. Du hittar det på www.msbbyafiber.se



Avtalet med Zitius som kommunikationsoperatör är signerat och inskickat.
Information om Zitius och de olika erbjudanden som Zitius har finns att läsa på
www.qmarket.se . Föreningen kommer tillsammans med Zitius att arbeta fram
en förmånlig gruppanslutning.



Föreningen fortsätter förberedelserna inför en upphandling av
systemleverantör.



Nu finns markavtal klart att skrivas under av alla berörda markägare.

Det är många medlemmar som undrar om de kan hjälpa till med något för att arbetet
ska underlätta och för att projektet ska bli till en lägre kostnad.
Vi kommer att ha behov av olika kompetenser under hela projektet.
I nyhetsbreven kommer vi att söka dessa under olika tidpunkter beroende på vart i
processen vi befinner oss.
JUST NU SÖKER VI HJÄLP MED:



Få underskrifter på anslutningsavtal och markavtal från alla.
Logistikplatser där vi efter byggstart kan ställa byggmaterial för att underlätta
för grävarna. Vi önskar att de ska slippa åka och hämta material långt ifrån
och ofta eftersom det kommer att bli en fördyrad kostnad för oss alla.
Målet är att maskinförarna ska kunna ha allt serverat för ett snabbare och
billigare arbete.

VI FINNS PÅ PLATS FÖR DIG ATT SKRIVA AVTAL
Att Styrelsen inte behöver söka upp, åka till eller posta avtalen betyder att vi sparar
oerhört mycket tid och närmar oss byggstart fortare.
Om alla medlemmar själv söker upp oss och hjälper till att få alla avtal påskrivna
betyder oerhört mycket i vårt arbete. Dels ekonomiskt men även att vi tidigare blir
startklara för att påbörja bygget av fibernätet.
Varmt välkomna för avtalsmöte
20/10 Bygdegården i Bölom 19,00-20,00
20/10 Kapellet i Västanå 19,00-20,00
26/10 Majskansen 19,00-20,00
Styrelsen och projektgruppen
För kontaktinformation och kontaktuppgifter www.msbbyafiber.se
Ett medlemsägt fibernät i bygden!

