
Vi har vært på besøk hos deg!

I forbindelse med at vi snart håper å igangsette dugnadsarbei-
det med fibernett til alle som ønsker det i bygda vår, trenger vi 
at du gir oss beskjed om du ønsker å få fibernett eller ikke. 
Du kan lese mer om prosjektet, priser, fremdrift etc. her:

www.dugnadsfiber.net

Her finner du også et spørreskjema som vi ber om at du fyller 
ut innen 12. mai. Du kan også kontakte en i prosjektgruppa 
hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker å gi informasjonen 
direkte.
VI ØNSKER AT FLEST MULIG I BYGA BLIR MED PÅ DETTE. 
DET VIL GI ALLE EN LAVEST MULIG PRIS.

VI SER FREM TIL Å HØRE FRA DEG!
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