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TACK
Den fina..lulgranen vid Odenskans

komrner i år från Mulestad.

Jörgen har stått för fållning,
transport och uppsåttnitrg.

Vid monteringen av de nya ljusslingarna
hade han god hjålp av Niklas, Linda och

Kalle.

STOHT TAEK TILL äR ALLA1

Odcnsvi F-iirv. Iik. Förening,

Fotvård

Tkrrsdagen Vlt-2$76
komrucr Ket'-ttin l"liIsson och r-rt{ilr firtvår'd,

Iting tilt l,ilnthanrleltr lör att boka licl
()4c)3*210 30.

Vtilktnum lttil,utr Kerstin or:h Mulilr.

Flassagc

l\'laric Kurnlirr kotnnter till Oelenskans

måndag l lll och onsdag 20/l
Ring till Lanihanrlelrr f"ör att boka ttd

0493 210 30.

Viilktnmu liilsur Murie oth Mulin

Bokbussen
står vid f)densvi Lanthandel

den 13/1 ocb27l1 ki. 13"30-14.15.

Annons i f'cbruaribladeå?
J:rg vill ha annonscrna senast 19 j:rnuarl!
helenbc76 @) gmail.com el" $7*-228fr939"

Ge wu'ie Ogonhti*
en thans utt hli dut
Btisttt Stundtn
i llitt Liv

lnftrrmatirxr f rån {}densvi f-iber

Hernsida
Vi har påböriat arbetct nrcd en ny hemsida.

Ni hittar den på rvu,w.odensvifiber.se
På iremsidan finns triand annat karta pii hLrr vårt

fibernät ser nt.

Kabelsökare och ledn ingskollen
Oclensvi f iber h:rr en kairelsökare f'ör att kunnil
rnärka ut var vår fibt:r'l'inns. Ansvarig fiir'
kabelsiikaren är .Iörgen Carlsson och iran finns pä

tel. {}70-66281f20. Utsättningen koster inget!
tl)ln rii ska uffiira niigon fbrm av grävarbete,
grär,il rliken r:ller b-vgga skogsvägar. nya
vatfe nleclniugar"eiler vncl det uu kan röra sig ont

så skn ni :rnn'råila de't till ledningskollen.se
$densvi fiber (Jiilgcn) iår då ett ärende från
ledningskollen och kornmer och gör en utsättning
av virr {'ib*rn finns.
Det år väldigt billigt att bcgära en utsättning i
förhiillanile till vad clet kostar att laga en skadad

fiberkabei !

*-akturering
Fcir art spara pir portckostn;rder ocir bilersättning
har vi mailat ut f:ikturorna till allzr sour iänrnat
mailadress.
Korn i håg ail titta i er mail så atl ni inte missar
alt belala {akturan i tid.

L)et vore toppe n orn ni som har lnailadress och

inte l:.inrnat den till oss kan skicka ett mail till
odensvifiher(dgrnail.conr så att vi har en aktuell
rnaillista. Dct blir också crklare lör oss att

infonnera er.

äs1 s

'Jäilu glf
f

Januari Odensvi forsamlinq
Onsdag 6/1 kl. 15.0{} 'l'rctl*ndedtt.jul {iuclstjättst, kilren medvet^l<at'

Sönelag 3l/1 ki. 11.00 Kyndr:lsrurässocl;rgetr l{ögmässa, köten medverkar

Försanilingslunch i Odenskaris, Odetrsvi kl. 12 i,arje helglri torsdag.
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