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Tegneby Fiber Ek. för. har nu startat. Det är en ekonomisk förening med syfte att bygga och driva ett fiberoptiskt datanät (för t.ex. bredband, telefoni och TV) för
anslutning av alla föreningens medlemmar.

Vem kan bli medlem?

Alla som äger en fastighet inom föreningens upptagningsområde kan bli medlem.

Vad kostar det?

Vid ansökan betalar medlemmen årsavgift (200 kr/år)
för första året samt en första insats på 300 kr.
Insatsen kommer sedan att höjas till en nivå så att alla
medlemmars insatser sammanräknat, tillsammans med

ett ev bidrag från Länsstyrelsen räcker för att
finansiera byggnationen av fibernätet.

Föreningens upptagningsområde utgörs ungefär av Tegneby socken.

Hämta ansökningsblankett på föreningens hemsida eller vid
Tavlebord Lanthandel. Fyll i den och ge till någon i föreningens styrelse eller lägg i brevlådan vid Tegneby Lanthandel.

Kontakta föreningen via www.tegnebyfiber.se, via telefon 0702122410 (Johannes) eller 076-7752020 (Daniel) alternativt på
info@tegnebyfiber.se. Se även www.facebook.com/TegnebyFiber.
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