Nyhetsbrev nr 2012-2
Hällesjö utv. ek. förening
På agendan i byföreningen:
Styrelsen har en mängd olika saker på agendan: folder, omklädningsrum vid skidspåret,
Kvarnvallen, bredband m.m. Det viktigaste är bredbandet och det har absolut högsta
prioritet i styrelsen just nu. Vilket betyder att andra aktiviteter får vänta.
Vi hoppas och tror att många inser att detta är den åtgärd vi behöver vidta för att kunna
ha en väl fungerade kommunikation med omvärlden framöver. De kopparledningar vi har
idag kommer att monteras ned och mobila nätverk kommer man knappast att satsa på i
vår glesbygd, vi är inte intressanta nog för operatörerna.
För att få en rimlig kostnad för ledningsdragningen krävs det att vi är ett stort antal som
delar på kostnaden. Senast den 1/10 måste vi ha fått in de intresseanmälningar som vi
skickar ut till alla fastighetsägare inom kort. Antalet intresseanmälningar avgör om vi kan
gå vidare med en ansökan om stöd.
Detta är ett spännande projekt och kommer att betyda mycket för byn. Det är i allra
högsta grad byutveckling! Vi gör detta i samarbete med Sörbygden, Ljungå och Albacken.
Förhoppningsvis kommer även Vallsjön, Storåsen och Hucksjöåsen med.

Nyhetsbrev på webben
Vår ambition är att informera medlemmar och övriga intresserade om vad som händer i föreningen.
Vi kommer löpande lägga ut nyhetsbrev på hemsidan: www.hallesjo.se, under rubriken
”Föreningarna”.
Om ni vill ha nyhetsbrevet via mail så går det alldeles utmärkt. Maila in e-postadressen till:
info@hallesjo.se.
Såklart får den som vill, informationen i sin brevlåda, meddela i så fall någon i styrelsen.

Idéer och funderingar
Välkommen med era idéer och synpunkter på allt möjligt! Maila info@hallesjo.se eller kontakta
någon i styrelsen.
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