
 

• gi deg vesentlig raskere og bedre Internett 
• bedre kommunikasjonen og arbeidsforholdene for deg som driver egen virksomhet
• gi deg bedre TV-tilbud og streaming-muligheter
• gi deg mulighetere for strøm i samme abonnement (hvis ønsket)
• øke sikkerheten og mulighet for å bo hjemme lenger ved at eldre får bedre nytte av nettbaserte 
   hjelpemidler
• gi deg som driver dyrehold og gårdsdrift bedre utnyttelse av maskiner og utstyr
• gi økt sikkerhet i form av at alarmsystemer og overvåking i kritiske områder fungerer optimalt
• gi bedre mulighet for ”Smarthome”-løsninger som styrer strømforbruk, lys etc.
• øke verdien på boligen og gjøre det mer attraktivt å bosette seg her for de yngre (raskere salg)

Dugnadsfiber Solum/Dalsroa
www.dugnadsfiber.net

I forbindelse med at vi snart håper å igangsette dugnadsarbeidet med fibernett til alle som 
ønsker det i bygda vår, trenger vi å kartlegge interessen for fibernett blant innbyggerne på 
Solum og i Dalsroa. Du kan lese mer om prosjektet, priser, fremdrift etc. her:

www.dugnadsfiber.net
På websiden finner du også et spørreskjema som vi ber om at du fyller ut innen 12. mai. 
Du forplikter deg ikke til noe, men skjemaet gir oss en foreløpig oversikt over hvor mange som 
kan tenke seg å få fibernett. Du kan også kontakte en i prosjektgruppa (se websiden) hvis du vil 
ha mer informasjon eller ønsker å slå av en prat og komme med innspill.

Du blir invitert til et informasjonsmøte
Vi håper at alle støtter opp og bidrar til et godt felleskap i real dugnadsånd, slik at prosjektet kan 
bli en realitet. Vi er avhengige av at mange (de fleste) blir med. Alle som bor på Solum og i Dalsroa 
blir invitert til et informasjonsmøte i slutten av mai hvor vi svarer på alle spørsmål du måtte ha. 
VEV Romerike, banken og andre lag som har gjort det samme som oss vil være til stede.

Følg også med i Facebook-gruppa vår: 
www.facebook.com/groups/dugnadsfiber

Vi har vært på besøk 
hos deg!
- og vi trenger å høre fra deg...- og vi trenger å høre fra deg...

Fibernett vil:
Hilsen Prosjektgruppa

Tlf.: 908 49 441


