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Vi är så nära, så nära!!!! Men saknar några.
Nu hänger det på er som
ännu inte har anmält ett
intresse för bredbandprojektet. När jag skriver dessa rader så är vi i dags
dato ca. 100 tomtägare i
vårt område som har anmält sitt intresse. Men det
saknas 40 st för att vi skall
få fiberkabel in i vårt område!!!!
Så nu är det tid att fråga
sig ”vad jag kan göra för
vår samfällighet och inte
vad den kan göra för
mig!!!”
En del av er kanske tycker
att det räcker med den
telefoni eller dataanslutning med ADSL som ni
redan har. Efter att ha
talat med en Telia anställd
så berättar han
att i en
snar
framtid
kommer

man inte att lägga ner
några nya pengar på reparera kopparledningar,
utan bara stänga ner, och
då är det så dags att tänka på en fiberanslutning
som vi då inte har. Eller
alla ni som har klagat på
den dåliga TV mottagningen i vårt område. Nu har
ni en ypperlig chans att få
en bra mottagning via
bredband!
Eller ni som tycker att vi
har en dålig mottagning
med våra mobiltelefoner.
Nu har ni en fantastisk
chans att få en perfekt
mottagning och dessutom
gratis telefoni via Skype!
Det finns också dom så
tror att det kommer bli
billigare om man väntar
några år. Men då kan vi
bara jämföra med de som
har väntat med att ansluta
sitt telefonnät via den kabel som finns nergrävd till
er tomtgräns. För några år

sedan kostade detta några
hundralappar att få telefon inkopplat. Idag kostar
det mellan 20.000
—
30.000 kr för samma
tjänst. Det blir inte billigare än vad vi kan få idag!!
Det finns dom som tycker
det är mycket pengar med
21.000 kr, men om ni lägger detta på ert huslån så
kommer det att kosta er
ca 50 kr i månaden! Eller
om ni tar ett banklån på
12 år och till en ränta på
5% så kostar det 194 kr i
månaden. Om ni idag har
en vanlig telefoni så kostar den cirka 250 kr/
månad, om ni dessutom
har ADSL så kostar det
ytterligare 200 kr/månad.
Så hur ni än räknar så
kommer ni att vinna på att
vi får utbyggt fiber inom
vårt område! Därför vädjar vi nu till er att ansluta
er till detta projekt! Vi behöver din hjälp!

Snart öppnar vi vår nya vackra pool.
Vi har för avsikt
att poolen skall
vara klar att
bada i till Kristi
Himmelsfärds
helgen. Så nu får
vi bara hoppas
att vädret fortsätter att var lika
fint!

Vill bara passa på att påminna er att ta med er nyckelbrickan när ni skall bada så
vi vet att ni tillhör områdets
tomtägare.
Har ni ingen bricka, kontakta Göran Kronberg på tel.
0431-434115 eller
0731-838875

Midsommarfirande
Nu är det upp till dig som vill
har ett fortsatt midsommarfirande i vårt område för våra
barn. Nina säger att hon måste ha tre stycken som kan
hjälpa henne med detta. Om
det inte kommer tre stycken
medlemmar som vill hjälpa till
med detta, så blir det inget
midsommarfirande för våra
barn inom vårt område. Så
hör av er till henne på mail:
nina_morgin@hotmail.com
Eller så kan ni ringa henne på
tel: 070-7585085 eller
0431-455435

Minigolfbana
Ni kanske inte vet att vi har
ett gäng eldsjälar med Hans
Persson i spetsen som har
gjort i ordning och ser till att
vi har en riktigt fin minigolfbana i området.
Ni kan kontakta Hans Persson
på tel: 070-663 54 72 för
att få veta mer.

Västersjöns
Samfällighetsförening

Bastuvägen
266 97 Hjärnarp
Tfn: 0431-455071
Mobil: 070-5715071
E-post: Styrelsen@vastersjon.se

Anmälningsblankett till att
anordna Midsommarfirandet
vid Poolen detta år.
Namn: ……………………………
Adress:…………………………..
Postadress:…………………….
Tel:……………………………….

Vi finns på nätet!
www.vastersjon.se

Skicka denna blankett till
Västersjöns Samfällighet
Bastuvägen, 266 97 Hjärnarp
Eller maila till:

Det är framtiden jag är
intresserad av – eftersom att
jag kommer tillbringa resten av
mitt liv där. /

styrelsen@vastersjon.se

Charles F. Kettering

Så kontakta nu Bjäre kraft på deras hemsida och anmäl er!

Ni kan antingen gå in på deras hemsida och ladda ner en anmälningsblankett eller ringa till dom så skickar dom en blankett till er. Ni kan
även kontakta mig Torbjörn Klasson
på tel: 0431 -455071 och få hjälp av
mig. Så skynda er nu att anmäla er
så att vi kan få en utbyggnad av
bredband inom vårt område, kontakta då Bjäre kraft omedelbart och
anmäl dig! Titta gärna in på följande
sida:
http://www.stadsnat.bjarekraft.se/
pages/Lerbackshult
Ni kan även skriva av nedanstående
länk för att komma till en PDF
-fil
och ladda ner avtalet här:

http://
www.stadsnat.bjarekraft.se/
atlas/file.php?id=7217

