Optisk fiber till Klippans Kommun
Ni har tidigare fått ett avtalsförslag från Bjäre Kraft om anslutning till fiber. Många har redan tackat
"JA" till erbjudandet. Klippans Kommun stöttar projektet och det kommer snart att grävas för att
läggas fiber i området.
Den som ansluter nu får ett mycket bättre pris än om man ska ansluta senare.
Passa alltså på nu. Den som ansluter får inga kostnader annat än för de tjänster man utnyttjar. T ex
Internet, TV eller telefon. Säkerligen får du billigare och bättre tjänster med fiber.
Se fiber som en investering i fastigheten som bevarar/höjer värdet och gör huset framtidssäkert.
Har du plats i pantbrev för fastigheten och lånar till kostnaden för du vinst från första dagen genom
att du kan få lägre månadskostnad för telefon och internet.

Besluta dig för att ansluta nu - det man inte gör brukar man ångra sen…
Om du säger JA till fiber, hjälper du Grannarna och hela Klippans Kommun att dra nytta av
fördelarna av ett stadsnät med fiber. Det krävs att ca 50% av fastigheterna ansluts i området.
Om anslutningsprocenten blir hög i ett område blir det dessutom en rabatt för det området.
Om det blir mer än 70% anslutningsgrad i ditt område kommer priset sänkas 2000:Påverka dina grannar att också teckna avtal - det kan alla tjäna på.
Skicka in avtalet snarast!
Mer information finns på Medborgarinitiativets sida på internet: fiberklippan.se
E-post: info@fiberklippan.se
Facebook-gruppen: Fiber Klippan
Sammanhållande: Johan Morsing 0435-10072
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