
 
 

                                                               

PS. Bord og stoler som settes ut i samfunnshuset vil bli plassert i henhold til restriksjonene om avstand. Vi vil 

til enhver tid innrette oss etter myndighetenes retningslinjer som kommer i forbindelse med covid-19 

situasjonen og justere tiltakene i henhold til disse. Vi oppfordrer samtidig alle til å holde nødvendig avstand.     
 

 
 
Til husstandene på Ryem - Ofstad 
 

 

 

 

 

 

 

Trondheim, 11.06.2020 

 

Velkommen til informasjonsmøte om fiberutbygging. 

 

NTE, Nærøysund kommune og Trøndelag Fylkeskommune har blitt enige om utbygging av 

fiberbredbånd i ditt område. Utbyggingen baseres på et spleiselag mellom de nevnte aktørene og 

den enkelte husstand og hvor oppslutningen blant huseierne vil være helt avgjørende. Det betyr 

at fremtidens kommunikasjonsløsninger kan være på vei til deg om mange nok blir med.  

 

Husstandene i det nevnte området vil fra en og samme leverandør få internett med lysets 

hastighet og markedets beste og mest moderne tv-løsning fra Altibox, levert av NTE.  

Vi er en del av Altibox-partnerskapet som har hatt Norges mest fornøyde tv- og bredbåndskunder 

ti år på rad.  Vedlagt finner du også kart som viser området som inngår i dette prosjektet.    

 

Kaffe og noe å bite i 

 

Fiberteknologien fra NTE og Altibox er det mest spennende som tilbys på markedet. Vi har derfor 

gleden av å invitere deg til et uformelt informasjon og salgsmøte der vi forteller om dagens og 

fremtidens løsninger og kostnadene rundt tilknytning, samt abonnement. Vi oppfordrer flest mulig 

til å signere avtaler allerede under møtet slik at vi raskets mulig skal få på plass alle salgene som 

er nødvendig for at en utbygging kan starte. 

 

I tillegg til å fortelle om de spennende løsningene, spanderer vi selvfølgelig kaffe og noe å bite i. 

 

                               Sted:  Sørsia Grendehus  
  Tid: Onsdag 17. juni kl. 18.00 

 

Representant fra Nærøysund kommune, Dag Roar Opdal vil innlede møtet og informere om selve 

prosjektet. 

 

Har du ikke mulighet til å være til stede på møtet, gå da gjerne inn på våre nettsider www.nte.no 

eller ring oss på 74 15 02 00.  

 

Vi vil også være til stede på Sørsia Grendehus Torsdag 18. juni kl. 11.00 – 17.00 for de som 

ønsker å besøke oss på dagtid. Vår salgsrepresentant Sivert Sende ( mob. 980 47 630) vil 

etter dette reise rundt til de husstandene som ikke får anledning til å komme til oss. 

 

 

Vennlig hilsen 
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