Vatten och Bråån
Lär mer om hur vatten fungerar i vår omgivning. Jonas Johansson berättar i
skolan 23/1 klockan 19.00.

Gympa
Måndagar (ibland torsdagar) klockan 19:00 i skolan. En Friskis&Svettisvariant, som passar alla. Kontakta Linda eller Emma om du vill vara med.

Gammalt och nytt om Östra Strö
Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas.
Kontakta SvenE eller Micky

Kontakt
Byarådet kontaktar du enklast genom byarad@ostra-stro.se eller
brevlådan vid anslagstavlan.
BYARÅDET i
ålderman:
vice ålderman:
Ledamot
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Hej bybor!
Läs igenom information från Fiberföreningen och omgivande områden.
Läs även igenom utskickad information från IP only och Zitius. Fler
uppgifter finns på Fiberföreningens och leverantörernas hemsidor. /SvenE
----------------------------------------------------------------------------------------Fibervänner!
Förutsättningarna för fiber på landsbygden har förändrats snabbt. Vi har nu
två konkreta erbjudanden från Zitius respektive IP only att ta ställning till.
Båda leverantörer erbjuder fiber utan att söka eller vara beroende av
bidrag.
Det är viktigt är att bygden gemensamt satsar på en leverantör. Om ingen
leverantör når tillräcklig anslutningsgrad, riskerar vi annars bli utan fiber.
Skarhultbygdens fiberförening har tillsammans med representanter från
andra fiberområden jämfört Zitius och IP onlys erbjudanden. Vi anser att
fördelarna med IP only överväger.
Hela sammanställningen är bifogad till detta mail, de viktigaste faktorerna
är
•Anslutningsavgiften är lägre hos IP only för de hushåll som kan utnyttja
ROT och RUT.
•IP only kräver lägre anslutningsgrad för att påbörja byggnationen.
•IP only har ett bättre markupplåtelseavtal som ger förutsättningar för
tidigare byggstart.
Varje hushåll måste aktivt ta ställning och välja leverantör.
Vänta inte med att skicka in era avtal.
Nu tror vi på fiber senast 2018!
Carl Johan von Schwerin, Skarhultbygdens fiberförening
Andreas Elbing, Ämnaröd
Margitha Nilsson, Nöbbelöv
Mattias Kristensson, Remmarlöv
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