
 
Äntligen är vårt fibernät klart i Hejnum, Bäl, Vallstena och delar av Fole.
Över 180 anslutna fastigheter i vår förening kan
 njuta av snabb uppkoppling med perfekt prestanda, dygnet 

Det måste firas! 
Lördagen den 24 augusti är det dags.
Platsen är preliminärt Bläse kalkbruks museum.
Festen var ju egentligen planerad  vid ett annat tillfälle men styrelsen har beslutat att flytta 
evenemanget. 

Mer information kommer senare ,men rese
 
Försätt att fundera på ett nytt namn för vår förening, vi tycker det skulle 
vara bra om alla fyra socknar kan samlas kring ett gemensamt namn. 
Lämna era förslag till styrelsen.
 
På vår hemsida finns ett erbjudande om en batteribackup so
din dator, telefon och anslutning till fibernätet ca 4 timmar. Erbjudandet 
gäller tom 15 juni. 
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Äntligen är vårt fibernät klart i Hejnum, Bäl, Vallstena och delar av Fole. 
Över 180 anslutna fastigheter i vår förening kan 
njuta av snabb uppkoppling med perfekt prestanda, dygnet runt! 

Lördagen den 24 augusti är det dags. 
Platsen är preliminärt Bläse kalkbruks museum. 
Festen var ju egentligen planerad  vid ett annat tillfälle men styrelsen har beslutat att flytta 

Mer information kommer senare ,men reservera den kvällen! 

Försätt att fundera på ett nytt namn för vår förening, vi tycker det skulle 
vara bra om alla fyra socknar kan samlas kring ett gemensamt namn. 
Lämna era förslag till styrelsen. 

På vår hemsida finns ett erbjudande om en batteribackup som kan försörja 
din dator, telefon och anslutning till fibernätet ca 4 timmar. Erbjudandet 
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Försätt att fundera på ett nytt namn för vår förening, vi tycker det skulle 
vara bra om alla fyra socknar kan samlas kring ett gemensamt namn. 
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