Hörsne Bara Fiber Ekonomisk förening

Lämna besked
Vi försöker nu göra en uppsammling av de fastigheter som ännu inte är
anslutna till vårt fibernätverk. Genom att göra en större mängd anslutning
på ett och samma tillfälle så hoppas vi på att kunna förhandla oss till
bättre priser från våra entreprenörer.
För att kunna komma igång med arbetet att planera, begära in offerter
från leverantörer, osv. så behöver få in ett svar från er huruvida ni är
intresserade av att ansluta en eller flera av era fastigheter.
Lämna in denna talong till någon av följande personer

SENAST DEN 14 OKTOBER
Ledamöter i Hörsne Bara fiber ekonomisk förening.
Henrik Östman, Ordförande
tel. 070-292 46 33
Karin Johansson, Kassör
tel. 0498-380 48
Renée Lingström, Sekreterare
tel. 073-691 91 21
Göran Löfqvist, Vice ordförande
tel. 070-497 57 04
Linn Lingvall, Ledamot
tel. 073-512 24 35
Sofia Henriksson, Ledamot
tel. 070-828 62 78
Johan Stenström, Ledamot
tel. 070-650 78 26
________________________________________________

Anslutning till fiber
JA, jag är intresserad av att ansluta följande fastighet/fastigheter till det befintliga
fibernätverket.
Fastighetsbeteckning #1: ______________________________________________
Fastighetsbeteckning #2: ______________________________________________
Mitt namn: _________________________________________________________
Mitt telefonnummer: _________________________________________________
Min e-postadress (om du har): __________________________________________
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