
”Fulla rör – fulla hus”

Rubriken är Strongnet fiberförenings 
slogan. Vi vet att fiber till fastigheten 
gör susen för utveckling, trygghet, 
vård, studier, jobb, företagande och 
värdet på huset. Ungdomar ska ha 
möjligheter på hemmaplan för att 
trivas, bo kvar eller återvända efter 
studier. Pandemin har visat på nya 
vanor.

Nu genomför Strongnet fibernät en 
satsning för att fler ska kunna anslu-
ta till och använda verkligt snabbt 
bredband och internet i vardagen. 

Strongnet finns i byarna söder om 
Rävemåla, i S Sandsjö/Dångebo samt 
ner i Broddamåla vid Eringsboda, 
geografiskt mellan Ronnebyån i väster 
och Yxnanäs i öster och i stort söder 
om väg 120. 

Passa på att ansluta din fastighet för 
ökade möjligheter! Tala gärna om för 
din fritidsgranne att det är dags nu. 
Strongnet Ek. För. finns för dig och 
bygden. Välkommen med anmälan 
och eventuella frågor! Det är hög tid. 
Se annonsen intill för kontakt.

Anmäl dig NU för kraftfullt bredband!
Vi finns mellan Ronnebyån och Yxnanäs.

 Ökad frihet

 Ökad trygghet

 Ökad livskvalitet

 Ökade möjligheter till  
    vård, jobb, studier 

 Ökat värde på hus  
    och för hela familjen

blbstrong@yahoo.se
073-844 92 16

bkronholm@gmail.com
070-627 98 56

SKAFFA FIBER NU!

Emma Britt-Louse

David

Bengt

Kent

Strongnets styrelse bakifrån vänster: Emma Bergh Karlsson, Britt-Louise Berndts-
son, David Linderholt Flod, Bengt Kronholm och Kent Algotsson.
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Detta är Strongnet fiberförenings slogan. Vi vet att fiber till fastigheten gör 
susen för utveckling, trygghet, vård, studier, jobb, företagande och värdet på 
huset. Ungdomar ska ha möjligheter på hemmaplan för att trivas, bo kvar 
eller återvända efter studier. Pandemin har visat på nya vanor.

Nu genomför Strongnet fibernät en satsning för att fler ska kunna ansluta 
till och använda verkligt snabbt bredband och internet i vardagen. Strongnet 
finns i byarna söder om Rävemåla, i S Sandsjö/Dångebo samt ner i Brodda-
måla vid Eringsboda, geografiskt mellan Ronnebyån i väster och Yxnanäs i 
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