Vi har fortfarande "plats" för några till

Vi börjar nu skönja slutet på första etappen av vårt stora projekt
"Fiber till Norra Strö". Totalt är idag 200 medlemmar med sammanlagt
225 fastigheter anslutna.
Projektet stöds till drygt 80 % av bidrag från Länsstyrelsen samt Post-och
Telestyrelsen. Resterande är egenfinansiering (15.000 kr/anslutning).
Inom ramen för det beviljade projektstödet ser vi nu en möjlighet att
inkludera ytterligare fastigheter.
I höstas meddelade vi att vi då inte anslöt några ytterligare fastigheter.
Detta för att vår entreprenör skulle få möjlighet att slutföra sitt arbete
med anslutningar som var beställda fram tills dess. Vi informerade då
även om att de som nu var intresserade, men inte hade anmält sig
tidigare, var välkomna att ansöka om medlemskap så vi kunde få en
uppfattning om vilka som var intresserade att ansluta sig vid en eventuell
etapp 2.
Drygt ett tiotal fastighetsägare har fram till idag lämnat in en
intresseanmälan. Exakt hur många ytterligare anslutningar vi kan
finansiera inom projektstödet är svårt att säga. Det beror naturligtvis på
total kostnad per fastighet. Vår förhoppning är förstås att vi kan ansluta
samtliga nytillkomna men först när intresseanmälningarna har inkommit
kan vi se vilka ekonomiska möjligheter vi har att utvidga projektet.
Om du har kommit på andra tankar, och vill ansluta din fastighet till fiber,
måste vi få besked nu. De svar vi får blir underlag för offert från vår
entreprenör. Din investering är fortfarande 15.000 kr + 100 kr i
medlemsavgift för innevarande år.
Du anmäler ditt intresse genom att fylla i medlemsansökan som du laddar
ner från vår hemsida.
Din ansökan måste vara oss tillhanda absolut senast den 20 april.
(Obs! Ingen inbetalning förrän du fått besked och faktura).
Du hittar mer om föreningen, samt länkar till ytterligare information, på
vår hemsida www.norrastro.se
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