Välbesökt informationsmöte om fiber
Det kom över 240 personer till informationsmötena
under tisdagskvällen den 17 januari. Under kvällen
kunde intresserade kommuninvånare få information
och ställa frågor om fiber till landsbygden.
Det viktigaste budskapet från kvällen var behovet av
intresseanmälningar gällande fiber till landsbygden. Om du
bor på landsbygden i Örkelljunga kommun och är
intresserad av fiber är det viktigt att du gör en intresseanmälan.
Din intresseanmälan är inte bindande men den är viktig
för att en utbyggnad ska kunna bli möjlig. Har du inte
redan gjort en intresseanmälan så gör det nu och uppmuntra gärna grannar och andra bekanta i kommunen att
göra en intresseanmälan.
Antalet intresseanmälningar sammanställs den 31 januari
och vi behöver minst nå upp till en 75 % anslutningsgrad
för att ha en chans vid länsstyrelsens bedömning.
Gör en intresseanmälan
En intresseanmälan gör du enklast via Svenska Stadsnäts
hemsida: www.svenskastadsnat.se/intresseanmälan
Det går även bra att kontakta Örkelljunga kommuns bredbandsstrateg för hjälp, på 0435-550 08 eller via e-post,
yvette.barring@orkelljunga.se

Anmäl ditt intresse för fiber
senast den 31 januari!

Birgitta Krook Larsson, regionchef på Svenska Stadsnät och Carina
Zachau, Örkelljunga kommun var på plats under mötet och svarade på
frågor om fiber till landsbygden.

Frågor om fiber till landsbygden

Under informationsmötet ställdes det många frågor
om fiber, här kan du läsa svaren till några av dem.
Fler frågor med svar gällande fiber till landsbygden finns
på kommunens hemsida, under fliken trafik och infrastruktur. Läs mer på www.orkelljunga.se
Varför behöver vi fiber?
Vi vet att kopparledningarna kommer att monteras ner
i hela Sverige. Telia meddelar både kommunen och sina
kunder 1 år innan. Om vi får beskedet nästa år så innebär
det att vi står utan kopparledningar innan vi har fiber till
landsbygden.
När kan vi räkna med att få fiber till landsbygden?
Det beror på om vi får ett positivt besked på ansökan nu
i vår. Om så är fallet inleds fas två, med en införsäljningskampanj och avtal med intresserade. När tillräckligt många
avtal kommit in påbörjas planeringen av projektet.
Grävning till hela Örkelljunga landsbygd kan ta ett par år.
Vad kommer en anslutning att kosta?
Inte förrän avtalen har tecknats vet vi den exakta
kostnaden, just nu uppskattas priset till 25 000-30 000kr,
en efteranslutningen kostar dock mer.

Söker du jobb? Titta hit!
För arbetssökande i Örkelljunga kommun

Vill du veta mer? Kom till rekryteringsträffen!

Arbetsmarknadsenheten i Örkelljunga kommun
samarbetar tillsammans med McDonalds för att
kunna erbjuda dig som är arbetssökande en
möjlighet till anställning.

Om du är intresserad av att bli en medarbetare på
McDonalds är du välkommen till rekryteringsträffen den
21 februari kl. 09:00 - 15:00.

Förra året fick 29 personer anställning genom den
rekryteringsträff som annordnades av Örkelljunga
kommun och McDonalds.
Vi hoppas fortsätta på förra årets succé och ordnar
därför en till rekryteringsträff. McDonalds vid
Skåneporten söker nu flera nya medarbetare med
möjlighet till fast anställning.
För att kunna söka en tjänst på McDonalds måste du vara minst 16 år.

På plats kommer det finnas representanter från
McDonalds och kommunens arbetsmarknadsenhet.
Ta med ditt CV och personligt brev för ansökan.
Välkommen!
McDonalds rekryteringsträff
Plats: Arbetsmarknadsenheten, Ringåsvägen 1 i
Örkelljunga.
Tid: Drop-in mellan kl. 09:00 - 15:00
Datum: Tisdag 21 februari
Kom ihåg ditt CV och personligt brev!
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