
Alltmer information skickas elektroniskt och nya användningsområden tillkommer. Hög kapacitet  
för datatrafik är ett måste för att möta framtidens behov. 
 

För att vår bygd skall vara attraktiv för nuvarande och framtida invånare samt näringsliv är  
tillgång till bredband med tillräcklig kapacitet en förutsättning. 
 

Skall boende i Norra Strö och dess närområde få tillgång till bredband via fiber inom en rimlig  
framtid krävs egna initiativ och eget engagemang. Investering i fibernät kan sänka Dina  
kostnader för tele, data och radio/TV och höjer dessutom fastighetsvärdet. 

 

  
Medverkar gör Lars Johnsson och Bobby Bengtsson från C4 Elnät AB, som är Kristianstads  
kommuns samarbetspartner för fibernät. 
 
På mötet får Du en första information om fördelarna med fiber, vad som krävs för att starta och 
genomföra projektet, arbete och kostnader. 
 
Det är viktigt att vi så snart som möjligt får en uppfattning om hur många som är intresserade  
av att ansluta det egna hemmet till fibernät. Därför vill vi gärna att Du snarast meddelar Ditt  
intresse med e-post till fiber@norrastro.se 
  

Detta gäller naturligtvis även om Du inte har möjlighet att närvara på informationsmötet. 
 
Lars Johnsson och Bobby Bengtsson från C4 Elnät AB vill kunna svara på så många frågor som  
möjligt vid mötet och vill därför gärna ta del av dem före mötet. 
  

Skicka Dina frågor till fiber@norrastro.se 
 

Ekonomiskt är det mycket intressant för Norra Strö att söka stöd till utbyggnaden genom  
Jordbruksverket, som fram till i höst har ett antal miljoner avsatta för bredbandsutbyggnad på  
landsbygden. Vi känner oss därför tvungna att hålla detta möte i ”semestertider” och hoppas  
att uppslutningen på mötet ändå kan bli hög. 
 
 Väl mött den 28 juni! 
 
Du får gärna även meddela att Du kommer till mötet. 
 
  
 Östen Warnhag 
 
 Lena Westerlundh 
 
  

 2011-06-16 

Den 28 juni kl. 18.30 hålls ett första informationsmöte i Strö skola.Den 28 juni kl. 18.30 hålls ett första informationsmöte i Strö skola.  
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