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- 18 oktober kl 19.00 i Ekets skola På våra byastämmor träffar du kommunstyrelsens representanter
och chefstjänstemän i den kommunala förvaltningen. Här får du
möjlighet att direkt påverka hur vårt samhälle ska utvecklas genom
att ställa frågor, framföra synpunkter och delta i samtal kring små
och stora frågor som rör vår bygd.
Du kan skicka frågor och synpunkter om vad du önskar att vi ska
diskutera på stämmorna. Detta gör du enklast via vår e-tjänst på
www.orkelljunga.se
Välkommen!

Bor du på landsbygden och
har tackat nej till fiber?
Kommunen vill gärna ansluta din fastighet till fibernätet.
På landsbygden i Örkelljunga kommun gräver IP Only ner fiber
för användning till telefoni, TV och internet. Samtidigt sker Telias
nedmontering av fast telefon och ADSL, och efterhand även det
markbundna nätet. En anslutning till fibernätet är därför nödvändig
för dig som boende på landsbygden för att även i fortsättningen
kunna använda dessa tjänster.

Kulturdagen
Lördagen den 21 oktober
Ta del av årets fullspäckade program på FORUM
Örkelljunga - www.orkelljunga.se/evenemang

I ett tilläggsavtal med IP Only lovar Örkelljunga kommun att öka
täckningsgraden genom att betala totalt 630 fiberanslutningar till
fastigheter där ägaren tackat nej till fiber. Vi betalar i första hand
anslutningar av permanentboenden och i andra hand strategiska
fritidshus som har potential att bli permanentboende. Berörda
fastighetsägare kommer att få ett brev med information och avtal.
Är du permanentboende i egen eller hyrd bostad men inte fått
något brev ber vi dig kontakta kommunen snarast via
fiber@orkelljunga.se
Mer information hittar du på orkelljunga.se/fiber

Nötkreatur för sommarbete
i pinnåreservatet sökes!
Vi söker nötkreatur för sommarbete i pinnåreservatet från våren
2018. Ekonomisk ersättning samt hjälp vid stängsling erbjuds till
arrendatorn.
För intresseanmälan samt frågor vänder du dig till:
Kristofer Johansson, Enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post: kristofer.johansson@orkelljunga.se
Tel: 0435-550 60
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