AKTUELLT
Välkommen som medlem 2015

www.gantofta.nu info@gantofta.nu

Bli medlem i Gantofta byalag!
Genom att bli medlem ger du ditt stöd att främja våra insatser för att göra Gantofta
ännu bättre. Läs om vårt arbete på vår hemsida www.gantofta.nu!

Blir du medlem får du följande rabatterbjudanden som gäller under år 2015!
MÖLLANS LIVS
Varje månad ett nytt erbjudande om en
prissänkt vara. Erbjudandet ser du på hemsidan
och i kassan hos Möllan. Som medlem i byalaget
är du även med i den vinstdragning om presentkort
som sker en gång om året.
www.ica.se/butiker/nara/helsingborg/ica-naramollan-gantofta-2917/start/
CARL-PHILIPS VVS I LANDSKRONA
Lundåkragatan 27, Landskrona
15 % rabatt på det du köper i butiken.
Rabatten gäller ej arbeten.
www.comfort.se/carlphilips
ELKEDJAN
Landskronavägen 33, Helsingborg
10 % på vitvaror, 15 % på övrigt.
www.elkedjan.se
FLÜGGER FÄRG
Landskronavägen 33, Helsingborg
Upp till 28 % på delar av sortimentet.

HUND & KATT MAGASINET I RÅÅ
Landskronavägen 33, Helsingborg
10 % på vissa delar av sortimentet.
www.hundochkatt.eu
JOHANNAMUSEET
Sandåkra Byväg 6, Skurup
10 kr rabatt på entréavgiften per kort.
www.johannamuseet.se
MEKONOMEN
Landskronavägen 33, Helsingborg
10 % på hela sortimentet.
http://www.mekonomen.se Kommande rabatterbjudanden?
Se www.gantofta.nu
RÅÅ PULS
Landskronavägen 33, Helsingborg
10 % på träningspass m.m. www.raapuls.se

STEFAN PÅLSSON, Laxbutik
Örjaleden 4, Landskrona
15 % på hela sortimentet.
http://flugger.se
http://stefanpalssonab.se

Glöm inte att skriva ditt namn och din adress, även vid inbetalning över internet!

AKTUELLT
2014/2015
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Fiber till
Gantofta!

Anmäl dig på

www.gemigfiber.nu
Anmälan är ej bindande.
Besök även
http://stadsnat.oresundskraft.se

Vill du ha stabilare och snabbare uppkoppling till din villa?
60 MB genom telejacket kostar 419:- och hastigheten är
ofta ojämn vid hög belastning. Du får nu chansen att för
ett mycket förmånlig investering höja ditt fastighetsvärde samt sänka dina driftskostnader med 50 %.
I Helsingborgs kommun är den fiberoptiska kabel
utbyggnaden till villor genom Öresundskraft i full gång.
Hela 70 %, eller 400 villaägare på Eskilsminne har idag
anslutningar för att kunna surfa supersnabbt, se på
IP TV och dessutom ringa billigt! Helsingborgs kommun
har som mål att 95 % av alla hushåll ska ha fiber år
2020. Ska vi vara med? Då är det dags att agera nu!
För detta krävs att 65 % av Gantoftas hushåll anmäler

intresse för fiberuppkoppling. Anmälan är inte bindande.
Gantofta består av 2 områden, ett väster och ett
öster om Norra Kvistoftavägen. Idag har 37 % anmält
sig i båda områdena. Antalet intresseanmälningar i varje
område i Helsingborg ligger till grund för vilka som är
på tur för att få ett erbjudande. Får vi tillräckligt många
anmälningar kommer Öresundskraft tillsammans med
byalaget att hålla informationsmöte för intresserade.
Anmäl dig nu så kommer vi långt fram i kön för fiber!
Har du redan anmält dig behöver du inte göra det igen.
Önskar du ytterligare information kontakta byalaget
på mail: info@gantofta.nu

Kostnad 14 990:-*

Öresundskrafts nät är öppet vilket innebär att du själv
kan välja tjänsteleverantör. Idag finns dessa att välja mellan:

(12 615:- med ROT-avdrag)
I priset ingår kabeldragning hela vägen in i huset.
Priset gäller vid gemensam beställning från Gantofta
borna. Avvaktar du och vill beställa senare är kostnaden
19 900:- (ord pris) samt att det tillkommer en kostnad för
indragning av kabel från tomtgräns in till ditt hus.
Prisexempel på tjänster från tjänsteleverantörer
i Öresundskraft Stadsnät:
Internet, TV, telefoni
Internet 10/10			
Internet 100/100
Internet 1000/1000

från 319 kr/mån
från 175 kr/mån
från 328 kr/mån
från 985 kr/mån

*Ett subventionerat pris som har erbjudits 2014. Först när vi får
ett erbjudande från Öresundskraft får vi exakt pris för Gantofta.

INTRESSEANMÄLAN FIBEROPTISK ANSLUTNING
Ja, jag kan tänka mig att få min villa
ansluten till det digitala nätet med
fiberoptisk kabel genom Öresundskraft.
Denna anmälan avser endast att visa
mitt intresse och utgör inga som helst
förpliktelser från min sida. Du kan också
anmäla dig via mail till info@gantofta.nu

Namn...............................................................................................
Gata/väg..........................................................................................
Tel....................................................................................................
Mobiltel............................................................................................
Epost...............................................................................................

Lägg talongen i byalagets brevlåda som finns i entrén till Möllans Livs, tack!
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Nattvandring i Gantofta
Vi behöver fler nattvandrare!
Den 9 december anordnade byalaget ett informationsmöte på
Gantofta skola gällande nattvandring i byn. Ett möte med riks
organisationen Nattvandring.nu, polis och försäkringsbolag.
Mest framträdande var Janne Lundholm från Nattvandring.nu
som redogjorde för hur stor organisationen är idag och hur deras
verksamhet fungerar samt hur de kan stötta oss.
Gantofta är lugnare än vissa andra orter vilket bekräftades av
den statistik som polisens representant visade. Men för att nå en
eftertraktad nollpunkt i Gantofta, är det trots allt nattvandringar
som krävs utöver det antal utökade poliskontroller som polisen
kommer att verkställa i Gantofta.
Vi har fått in ett antal anmälningar till nattvandring men vi behöver
få in dubbelt så många! 30 personer är ett måste för att vi ska
kunna börja nattvandra. Ju fler som ställer upp desto mindre tid
behöver var och en lägga. Och tänk på att detta är ett initiativ
som inte bara kommer att minska bus och inbrott i Gantofta utan
också bidrar till en starkare gemenskap mellan byns invånare.
När vi fått ihop antalet personer som vi behöver går vi ut med en
inbjudan till möte med specifik information om hur vi kommer
att bedriva nattvandringen i byn. Förhoppningsvis kan ett möte
hållas i början av nästa år.

Eon, Skandia, Stadium, Statoil är bara
några av de företag som sponsrar Nattvandring.nu för bl.a. inköp av jackor,
kurser, föreläsningar, försäkringar,
trycksaker och övrig mediaverksamhet.
Läs mer på www.nattvandring.nu

Vid frågor är ni välkomna att
kontakta oss i Gantofta byalag.
Kontaktuppgifter finns på
hemsidan www.gantofta.nu eller
skicka ett mail till info@gantofta.nu

Anmälan till nattvandring i Gantofta
Ja, jag/vi önskar deltaga i kommande
nattvandringar i Gantofta.

Namn....................................................................................................

Antal personer: ..........................

Tel.........................................................................................................

Du kan också maila din anmälan
till byalaget på info@gantofta.nu

Gata/väg...............................................................................................

Mobiltel.................................................................................................
Epost....................................................................................................

Lägg talongen i byalagets brevlåda som finns i entrén till Möllans Livs, tack!

