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V ill du vara med?
Nu är vår ansökan om projektstöd för Fiber till Norra Strö godkänd av
Länsstyrelsen och arbetet i området kommer att starta så snart vi har
valt entreprenör och leverantörer samt tagit beslut på en
föreningsstämma.
Regeringen har som mål att redan år 2015 skall 40 % ha tillgång till
bredband med hastigheten minst 100 Mbit/sekund och år 2020 bör
90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med den
hastigheten.

Ytterligare info hittar du på vår hemsida
www.norrastro.se

I Skåne län finns drygt 50 miljoner kronor avsatta för bredbandsutbyggnad på landsbygden och de ska investeras senast
december 2013.

under fliken ”Fiber till byn”

Idag är det drygt 100 fastigheter i och runt Norra Strö vilkas ägare,
genom att bli medlem, har anmält att de vill anslutas i vårt projekt.
Enligt Länsstyrelsens krav ska varje medlem finansiera projektet med
15.000 kronor. Det aktuella beloppet är satt utifrån att flera ansluter sig
samtidigt. Resterande kostnader (ca 85%) täcks av projektstödet
Att Norra Strö Fiber ek.för. får 85 % av kostnaderna via projektstöd är
ett tillfälle som inte lär återkomma och det är inget stöd man kan ansöka
som enskild fastighetsägare.
Dec. 2012

Fortfarande tveksam?
Är du fortfarande tveksam och/eller tycker att du kan vänta med att
ansluta din fastighet? Då vill vi informera dig om följande:
 Om du väljer att ansluta dig senare kommer kostnaderna att bli
betydligt högre än 15.000 kronor pga. att bidragen inte finns då.
 Du måste anlita och bekosta en entreprenör för arbetet.
 Du måste även vara med och betala för stamledningen som redan är
byggd. Det är inte bara den biten man själv använder som man betalar
utan även del av hela nätet som alla andra bekostat i byggnation.
Insatsen ger ett delägande i den totala anläggningen.

Varför fiberbaserat bredband?
 Du får - i samma fiberledning - Internet, TV (med tillgång till fler
tjänster) och telefon
 Du får en överföringshastighet (Mbit/s) som endast begränsas av
vilket abonnemang du väljer

på att ansluta din fastighet så går det bra. Du debiteras då din del av

 Du får en stabil uppkoppling av hög kvalité i jämförelse med andra
alternativ såsom ADSL och mobilt bredband.

insatsen men behöver inte avsluta befintligt och skaffa nytt abonnemang

 Du kan sänka dina månadskostnader för bredband, TV och telefon.

för internet/TV/telefon i samband med detta.

 Du höjer värdet på din fastighet

Bli medlem i Norra Strö Fiber ek.för.

 Alltmer information skickas elektroniskt och nya användningsområden
tillkommer hela tiden, t.ex. larm, bevakning, video, samhällstjänster,
säkerhetskopiering.

Om du anser att du idag inte har nytta av tjänsterna men ändå vill passa

Är du intresserad av att ansluta även din fastighet till fiber?
Bli medlem idag!
Vi önskar få Din anmälan senast den 31 december i år.
Blankett för din medlemsansökan finns för utskrift på vår hemsida
www.norrastro.se under fliken ”Fiber till byn”.
Den första insatsen är 100 kronor
Medlemsavgiften är 100 kronor.
Inbetalning av insats + medlemsavgift gör du till bankgiro 843-6461.
Glöm inte att ange fastighetsbeteckning på inbetalningen.
På vår hemsida kan du ta del av föreningens stadgar samt aktuell
information om vårt arbete.
Du är välkommen med frågor och undringar. Kontaktinfo finns på
baksidan av den här foldern.

Allt i en och samma fiber!
 Vill du kunna jobba hemifrån är ett driftsäkert nät ett måste.
 Mindre underhåll (inga antenner/paraboler). Fiber av glas är okänsligt
för blixtnedslag
 Tillsammans gör vi en investering för framtiden i vårt område

