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Läget just nu i fiberprojektet
Här kan ni läsa nyheterna om fiber-projektet i skrivande stund :
Vi hade ju ett allmänt möte i Sörbygden, där den ekonomiska föreningen som skall driva
projektet bildades. Projektet skall drivas tillsammans med Sörbygden, Albacken, Hucksjöåsen,
Ljungå och Hällesjö byar. En interimstyrelse har bildats, vars uppgift är att registrera
föreningen och därigenom få hjulen att rulla. I den styrelsen representerar Sigun Lindman
Hag Hällesjö. Vi har också en valkommitte, där representeras Hällesjö av Peter Hedman.
Första steget på vägen att ersätta de gamla telefontrådarna av koppar och byta dem mot
en ljuskabel (=bredband eller s.k. fiber) är bildandet av den ekonomiska föreningen. Det är
alltså gjort. Nu skall föreningen jobba för att fixa juridiken, dvs registrera föreningen, och
sedan ta itu med de administrativa frågorna. Det innebär medlemsvärvning – tidigare har vi
ju endast kartlagt intresset för bredbandet. Tanken är, att vi skall betala en inträdesavgift i
föreningen på 100 kr, och sedan en medlemsavgift på 100 kr.
Det är ett företag som heter Bynet som gör planeringen hur kabeln skall dras. Först när
denna projektering på papperet är klar, kan man teckna anslutningskontrakt, och det är
först DÅ, som du är bunden till projektet. Ända till dess kan man alltså dra sej ur, om man av
någon anledning skulle ångra sej. Du får i så fall tillbaka din inträdesavgift, dvs 100 kr. Inte
mycket att förlora ;-)
Den ekonomiska föreningen driver projektet i tre steg. Först anlitar vi Bynet för planeringen. Bynet vill, att vi har en grupp på tre ansvariga per by i en s.k. entreprenadgrupp. I
föreningens styrelse skall förstås finnas folk från alla byar. En förutsättning för att det skall
bli billigt att dra kabeln är att alla som kan hjälper till. Vi kommer att anlita en entreprenör
som sitter i sin grävmaskin, men den som skall dra kabeln, den som skall röja mark, den som
skall hämta diesel till grävmaskinen, den som skall koka kaffe, det är VI.
Medlemmarna är alltså dagsverkare, och det blir vi som bygger vårt eget nät. Enligt Bynets
uppskattning blir det 1-3 dagsverken per hushåll. Kabeln dras ända in till dit hus, och du får
en liten dosa monterad på väggen, plus en stump kabel så du kan dra anslutningspunkten
inom ditt hus dit du vill. Det ser nu ut som om vi kan få 50% bidrag för detta projekt. Det är
säker helt okej för den som vill ansluta sej senare att göra det, men då får man inga bidrag
utan måste betala alla kostnader själv. Nu kommer alla i byn att solidariskt betala lika mycket.
Så blir det inte i framtiden. Ju mer vi kan jobba inom byn för att få kabeln billigt ned i backen,
desto billigare blir hela kalaset för oss. Tänk på det, och vad du kan göra för projektet.
Tidtabellen då ? Ja, planeringen hoppas vi bli klara med under vinterhalvåret, och så
hoppas vi att vi har allt klart så vi kan börja gräva i slutet av sommaren, och att alla skall
kunna se på Kalle Ankas Jul via fiber den 24.12. 2013. Tjänstepaketet, dvs telefoni, internet
och TV (21 kanaler) beräknas kosta runt 300 kr/månad när nätet är igång.
Anslutningsavgiften ser fortfarande ut att röra sej runt 15 000 kr. Föreningen kommer att
jobba för att medlemmarna får lån via bank, om ni inte vill betala kalaset direkt. TV-licensen
betalas normalt som förr.
Har du frågor runt detta, ring eller prata med Peter Hedman 070-5726230.

