
Tack för din intresseanmälan! Asa socken-
råd och vi på Wexnet är glada att meddela 
att Länsstyrelsen har beviljat medel för 
utbyggnaden av fiber i Asa. Vi ser fram 
emot att genomföra detta stora projekt 
tillsammans med er.

Satsningen på bredband via fiber är den största 
infrastruktursatsningen i Asa sedan telefonnät,  
elnät och vägar byggdes. Men innan vi kan  
påbörja arbetet har vi en gemensam utmaning: 
Det krävs nu att du som gjort en intresseanmälan 
skickar in din beställning. Gör det redan idag!

Beställ direkt på wexnet.se/bestall. Eller genom 
att skicka in beställningsblanketten som finns 
bifogat. Vi behöver din beställning senast den  
10 augusti. 

Vi erbjuder dig en totalentreprenad där vi på 
Wexnet tar hand om hela arbetet, från grävning 
till installation.

Grattis Asa!

Fiber i Asa

VIKTIGT UPPDRAG:

Vi ses!

Har du frågor?  
Kontakta gärna oss på Wexnet på tel. 0470- 70 33 33 eller via e-post salj@wexnet.se.  

Vi berättar mer om hur projektet 
kommer att genomföras och du får 
möjlighet att ställa dina frågor. Du kan 
dessutom göra din beställning på plats.

På mötet kommer representanter från 
Wexnet och Asa sockenråd att med- 
verka. Sockenrådet bjuder på fika.

När och Var?
Tisdagen 14 juni, kl 19.00
Asa Bygdegård i Fraggahult

Kom på vårt  
informationsmöte

Vi bygger fiber för framtiden

I dag använder vi internet mer än någonsin och allt fler tjänster och teknik kräver en riktigt bra 
uppkoppling för att fungera. Med Wexnet får du ett öppet fibernät. Det betyder att du väljer fritt 
vilken leverantör du vill ha för internet, tv och telefoni.



Läs mer om vårt viktiga uppdrag på www.wexnet.se

På Wexnet bygger vi fiber för framtiden. En bra uppkoppling blir mer och 
mer avgörande i vår vardag. Vi vill ge dig möjlighet till snabbt bredband 
oavsett var du bor! Tack vare vårt samhällsuppdrag kan vi engagera oss 
långsiktigt. Dessutom har vi kunskapen och tekniken som krävs för att 
utföra uppdraget fullt ut. Vi siktar högt – målet är att nära 100 procent  

av alla hushåll och företag i vår region ska ha möjlighet till fiber.

Wexnet på viktigt uppdrag

Vi bygger fiber för framtiden


