
Nu är det dags för bredbandsfiber i Närkesberg! 
 
Du som har fått detta informationsblad är en av de som har möjlighet att ansluta dig till fibernätet (med reservation för om vi har lagt den här lappen i fel brevlåda). På ett annat blad får du samtidigt information från företaget Fibergruppen AB som har fått kommunens uppdrag att bygga nätet.  
 

Du är välkommen på informationsmöte 
Onsdagen den 20 juli kl 1800 i Bergsgården 

Där kommer representanter för Fibergruppen AB, Askersunds kommun  och Närkesbergs Fiberförening att informera och svara på frågor. 
 
Under sommaren kommer Närkesbergs Fiberförening att fråga alla berörda om intresseanmälningar.  

 Du som har anmält intresse 2014-2015 räknar vi som intresserad. Du behöver inte anmäla dig igen. Vi kommer kanske att kontakta dig för att få mer uppgifter. 
 Du som svarade nej på fråga om intresse 2014-2015 kan ha en möjlighet att ansluta dig ändå om fiberkabel dras i närheten av ditt hus. Om du är intresserad, hör av dig till Joacim Närkeby eller Kenneth Erixon (se nedan) snarast. 
 Du som inte har blivit tillfrågad om intresse tidigare kommer vi att kontakta under som-maren. Du är inte bortglömd. 

Fibernätets sträckning (med reservation för mindre ändringar) visas på informationsbladet från Fibergruppen AB. En tydligare karta finns på www.narkesberg.se.  
De som ligger utanför det området kan tyvärr inte bli anslutna nu. Det är Fibergruppen AB som har bestämt dragningen med målet att få med så många som möjligt för pengarna som finns i bidraget. Fiberföreningen har fått till en del ändringar så att fler kom med, men inte kommit så långt som de önskade. Det finns en förhoppning att nätet kommer att byggas ut om några år, men det beror på kommande bidragsregler.  
Här kan du få mer information 

 Läs informationsbladet från Fibergruppen AB.  
 Kom på informationsmötet 20 juli i Bergsgården. 
 På www.narkesberg.se finns information under rubriken Bredband.  Den kommer att uppdateras så fort det finns något nytt att informera om. 
 Uppdateringar på den sidan meddelas också på Närkesbergs Byaråds facebooksida. 
 Kontakta någon i Närkesbergs Fiberförenings styrelse 

o Joacim Närkeby 0583-22 006, 070-59 22 007 j.narkeby@telia.com 
o Kenneth Erixon 0583-220 41, 070 330 53 63 k.erixon@telia.com 
o Anders Lindkvist 0583-22 019, 070-209 55 38 anders.j.lindkvist@telia.com 
o Håkan Falkenström 0583-22 007, 070-323 30 15 hakan.falkenstrom@gmail.com 
o Thomas Knutsson 0583-22 040, 070-345 19 96 thomas@knutssonsbygg.se  

Styrelsen för Närkesbergs Fiberförening 
 
PS. Sprid denna information till grannar som inte har brevlåda, de får ju inte detta blad. 


