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fibernätsutbyggnad 
Mellegårdens skola lördagen 15 mars kl 15:00 

Näsinge Lommelands fiberförening har sökt och fått bidrag för att bygga 

ett modernt kommunikationsnät för framtidens teletjänster baserat på 

fibertekniken. 

Ett av villkoren är att byggnationen är klar under 2014. 

För att klara av det måste i stort sett alla som bor i Näsinge Lommeland 

på något sätt engagera sig projektet. 

 

Programpunkter 

• Vad är FIBER för något?  

• Varför vi tillsammans i en förening bör bygga ett fibernät  

• Per-Anders Andersson från Norra Bohusläns Konsult AB informerar 

oss om hur vi kan göra för att enklast nå vårt mål 

• StrömstaNET berättar vad Strömstads kommun kan hjälpa till med 

• Vad innebär ett anslutningsavtal? 

• Vad står det i ett markägaravtal? 

• Tidsplan 

• Och förstås….. fika 

 

ALLA, medlemmar, icke medlemmar, fastboende, fritidsboende, 

fastighetsägare, markägare, företagare och övriga intressenter är mycket 

välkomna till denna informationsträff. 

 

 

Styrelsen för Näsinge Lomeland fiber Ekonomisk förening 

/Curt Carlsson 0702-300139 

www.nlfiber.se 
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Varför just du vara med och bygga ett fibernät om du är? 

UNG 

• Du vill att dina barn i framtiden ska få samma förutsättning som de 

barn som bor i tätorten 

• Yngre människor kommer att var mer motiverade att flytta hit 

• Skolan har större möjlighet att bli kvar och utvecklas 

• Det blir roligare och enklare att hålla kontakt med dina vänner på 

facebook, skype och andra sociala nätverk, med hög kvalitet på 

text, ljud och bild 

• Du vill kunna se på ”streamad” film och spela onlinespel utan att 

det ”laggar” 

MEDELÅLDERS 

• Se fler tv kanaler till lägre kostnad 

• Jobba hemifrån 

• Studera på distans 

• Kolla på annonssidor (blocket, Tradera m.fl.) 

• Handla på nätet  

• Följa börssidorna 

• Fastigheten får ett högre värde om jag måste sälja 

ÄLDRE 

• Hålla kontakt med barn och barnbarn via dator 

• Trygghetslarm 

• Läkarvård och träning/rehabilitering via dator hemifrån i stället för 

långa resor 

• Minns hur mycket elen betydde när den kom till bygden 

 


