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Fibernytt 
 
Nu sägs det att Norra Strö Fiber är det största fiberprojektet i Skåne som inte tillhör 
något stadsnätsprojekt. Det hade vi nog inte kunnat förutse när vi startade. 
  
I slutet av 2012 tillkom många nya medlemmar inom Norra Strö-området. Området 
utökades även geografiskt. Vi har välkomnat Åraslöv med omnejd och därmed ytterligare 
56 medlemmar. Föreningen inkluderar nu drygt 170 medlemmar med totalt 190 
fastigheter.  
 
Utökningen har medfört att vi lämnat ett tillägg i vår ansökan om projektstöd vilket, 
enligt preliminärt besked, kommer att godkännas. Denna utökning av antalet 
medlemmar och reviderad ansökan till Länsstyrelsen har tagit lite extra tid. 
 
Just nu är ett anlitat konsultföretag i full färd med att utarbeta anbudsförfrågan som skall 
sändas till intressanta entreprenörer. I detta underlag finns det många detaljer som 
måste kontrolleras och säkerställas av styrelsen. Inkomna anbud skall sedan utvärderas 
innan vi kan fastställa vilket anbud som är mest intressant.  
Det bästa anbudet skall sedan presenteras och godkännas vid föreningens stämma 
senare i vår. När detta är gjort, och medlemmarna har tecknat ett bindande avtal med 
föreningen, kan arbetet sättas igång. 
 
Vi har påbörjat diskussion med bank beträffande medlemslån och meddelar så snart vi 
har ett tillräckligt attraktivt erbjudande att presentera. 
 
För att genomföra projektet behöver vi bli fler aktiva, bl.a. måste vi utse s.k. 
områdesansvariga som bl.a. hjälper till att samla in avtal, informerar till/från 
fastighetsägare inom sitt område osv. 
Meddela oss gärna snarast om du har möjlighet att hjälpa till. 
 
OBS att kallelse till stämman kommer att skickas via e-post. Men vi skickar via vanlig 
post till de av er som inte har någon e-postadress.  
 
Samtliga medlemmar har betalt 100 kr i medlemsavgift. På vårens stämma kommer 
styrelsen att föreslå att denna avgift gäller för 2012/2013. 
 
Vi saknar fortfarande en skriftlig Medlemsansökan med uppgift om bl.a. personnummer 
från några medlemmar. Vi behöver detta underlag snarast för att vara förbereda med all 
info när de slutliga avtalen skall skrivas. (se kommentar) 
 
Vi uppdaterar hemsidan efterhand som arbetet fortlöper och framöver kommer vi även 
att sända ut en "blänkare" via e-post vid viktigare uppdateringar.  
 
Norra Strö Fiber ek.för 
hemsida: http://www.norrastro.se/fiber.html 
e-post: fiber@norrastro.se 
Lena tfn 740 04 
 


