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Bo på landet i Edsleskog
TRYGGT OCH MITT I VÄRLDEN
MED GEMENSAMT FIBERNÄT

Vy över Edslan mot väg 164 .

Förr var Edsleskog en plats med lantlivets alla
för- och nackdelar. Nu kan vi också njuta av naturen,
lugnet och avskildheten, men slippa viss isolering
med hjälp av dagens moderna infrastruktur.

Med trygghetstelefoni och andra larmfunktioner känns
livet på landet säkrare. Studier på högskola eller universitet kan bedrivas på distans vid köksbordet. Att arbeta
hemma är fullt möjligt för många företagare och anställda,
med rätt utrustning – och inställning. Prata billigt via
telefon med nära och kära vill alla, även de som har släkt
och vänner på andra sidan jordklotet.

Nu är vi på gång
Vi anser att vårt telefonnät med koppartråden är omodernt och osäkert. Snart kommer det att försvinna på vissa
ställen eftersom Telia inte ser sig kunna underhålla näten
av kostnadsskäl. Det finns redan exempel på abonnenter i
vårt område där den fasta telefonin ska tas bort och ersättas av mobil telefoni. Och den täcker inte allt, exempelvis
larm till hemtjänsten.

Med moderna medier som exempelvis 3D TV, demandtjänster där alla familjemedlemmar kan välj olika former
av underhållning ifrån nätet, filmer, spel med mera, så kan Vi bedömer att det är angeläget att vi i Edsleskog med
omnejd går samman och tillsammans med kommunen
livet på landet innebära mera kultur, sport med mera.
genom fibernät säkerställer optimal tillgänglighet för
Till allt detta behövs kraftfull kommunikation som vi kan
telefon, TV och internet genom fibernät. Därför har vi
lita på.
bildat Edsleskogs fibernät ekonomisk förening.

Mer information på: www.edsleskog.com
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Edsleskog

mitt i världen med fibernät

Vy f rån Linheden över Käppesjön och Bräcket järn

Reviderad

Jag vill bli medlem i Edsleskog fibernät ekonomisk förening (org nr 769624-7589).
Medlemskapet visar att jag är intresserad av att ansluta min fastighet till fibernätet men
är inte bindande. (Bindande avtal görs senare om projektet ska genomföras.)
Jag har tagit del av föreningens stadgar och är beredd att stödja och underlätta
genomförandet av projektet.
Medlemsinsatsen 100 kronor samt årsavgiften 100 kr för 2013 betalas
snarast till föreningens bankgiro 871-7787.
Ange ditt förnamn och telefonnummer på inbetalningen.
..................................................................
Fastighetsbeteckning
................................
................................
Personnummer
Namn
..................................................................
Postadress
............................
E-post

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
Ort
Datum

..................................................................
Fastighetsägarens underskrift

Skicka medlemsansökan till
Kjell Fogelberg, kontaktperson och ordförande i Edslekogs fibernät
Strand 504 662 91 Åmål. 0532-51043, 0709-582840, kjell.fogelberg@telia.com
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.....................
...........
Telefon
Mobil

