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DU är varmt välkommen som medlem i  

Rissnaortens hembygdsförening!  

100:-/pers och 150:-/familj . 
sätts in på bgnr 5204-6489  

eller  kontakta kassör Berit Martinsson  070-543 99 87  

Många medlemsevenemang är planerade under året och du 

får även billigare hyra på Zenit!  

Tillsammans får vi roligt och blir en stark förening! 

STICK CAFÉ ! 
Zenit måndag  

kl 17.30—20.00. 

8/12. 

Sopplunch 
 fredag kl. 11.30—13.00 Zenit 

21/11 Åsgård 

12/12 Rissna LUCIA med julgröt 

VÄLKOMNA! 

Rissnaortens hbfs Minnesfond för 

gåvor till minne av anhöriga,  

släktingar och vänner som gått bort. 

Även gåvor med anledning av andra 

högtider och bemärkelsedagar 

mottages tacksamt. 

Bgnr 5204-6489 eller kontakta  

ordf Margita G 070-235 13 04 

VÄLKOMMEN! 
Att låna böcker på vårt by  

bibliotek. 

Måndag 17.30-20.00.  8/12 

Fredag 11.00-13.30.  21/11, 12/12 

Gratis HLR-utbildning  
med Hjärtstartare  

kvälls eller helgkurs 

-JAN-2015 

Vid 12-20 deltagare! 

Intresserad? 
Anmäl dig till Margita G 

070-235 13 04 el 

   Märith J på Busbua 

 

SAVE THE DATE! 

RHBF:s 50 års  
jubileumsfest.  

21/3-2015 



 

 

Kalendern för 2015 går att beställa nu. 

Endast 150:- (ordinarie pris 195:-) 

OBS! Begränsat antal. 
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BÄSTA IT-PRODUKTION  

OM JÄMTLAND! 

Pristävling för ungdom 13—20 år  

t om 31/12-14. 

Du kan vinna 10.000:- för  

program, film, spel eller hemsida om 

kulturarv, natur, historia och framtid i 

JÄMTLAND. 

 

Mer info HEIMBYGDA. 

Sten Rentzhog 063-310 13,  

Margita G 070-235 13 04  

Föreningar och företagare i  

Norlbygda—Rissnabygden! 

Skicka kommande händelser och 
material för införande i Norlbyg-

dabladet och på 

www.norlbygda.com till 

info@norlbygda.com 

Zenit värdar 
December: Margita Gustafsson 070-235 13 04 & Berit Martinsson 070-543 99 87 

Rissnabygdens Fibernät 
Tillsammans bygger vi ett fibernät 

Nu börjar vi närma oss inkoppling och uppstart av vårt fibernät. De närmaste två veckorna sker 

installationer i stationerna, eller noderna som det kallas. Därefter börjar tjänsterna att startas 

upp för alla med kollektiv anslutning samt de som valt tjänster i öppen fiber. 

 
 Vi har nu byggt en helt nytt nät, det kommer att bli en hel del uppstartproblem och prylar som 

inte fungerar, fel i nätet och liknande. Så är det när man drar igång en ny stor komplex anlägg-

ning. 

Min uppmaning nu till er alla är att ha lite is i magen och låta tekniker och inblandade parter i 

lugn och ro lösa de problem som dyker upp. Under de närmaste veckorna efter uppstart så 

kommer problemen bit för bit att lösa sig. 
 

 För er som kryssat i rutan om hjälp med montering så kommer tekniker från Telia att höra av 

sig och boka tid för installationen av utrustningen i hemmet. Det sker först när fibernätet är 

igång. 

 
 TV-boxarna som levereras till alla med kollektiv anslutning har endast HDMI-utgång. Om man 

har en äldre TV utan den typen av kontakt så kommer det att finnas en omvandlare att koppla 

in. Den omvandlaren ger scart-anslutning som även de äldre tv-apparaterna har. Sådana om-

vandlare kommer att finnas hos mig att hämta vid behov. Information om när de finns tillgängli-

ga kommer att finnas på fiberprojektets hemsida. 

 
 Från projektet har vi en förhoppning om att allt ska vara igång och klart till jul! 

 

 Jag tackar på förhand för att ni har tålamod med de eventuella uppstartproblem som kan dyka 

upp lite här och var. 

 
/ projektledare för Rissnabygdens Fibernät, Bengt Jonsson  
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