Månadsbrev Augusti 2013
Hej!
Styrelsen för Stenrike fiber har beslutat att skicka information till dig som är medlem, om vad som
händer i projektet, i form av månadsbrev.
Vårt mål är att vi måste bli omkring 300 medlemmar som ansluter sig till nätet. Vi är på god väg då vi
i dagsläget är 230 anmälda. Du kan hjälpa till att öka medlemsantalet genom att tala med dina
grannar och bekanta och på så sätt sprida information om fibernätet, tjänsterna och tidsplanen. Ju
fler vi blir desto lägre kostnad per anslutning!

Medlemsavgiften för 2013.
Vi vill påminna om att årsavgiften ska betalas under augusti månad. Lättast gör du det genom att
betala in 100 kr på bankgiro 866-5945. Glöm inte att uppge fastighetsbeteckningen!
Betalar du från utlandet gäller att du betalar till vårt konto 8351-9,3 835 747-1
IBAN: SE02 8000 0835 1900 3835 7471
Bankens BIC: SWEDSESS.
Har du blivit betalande medlem i år är årsavgiften redan betald.

Vad vi gjort under Juli månad.
Nu under juli, när många av de delårsboende är här, försökte vi nå dessa genom att delta på diverse
föreningars årsmöten och genom att anordna allmänt informationsmöte på Hamburgö samt sprida
budskapet via skyltar osv. Detta bidrog till att vi under Juli månad ökade medlemsantalet med 50 st.

Höstens arbete.
Styrelsen kommer att inleda projekteringen av kabeldragningen nu när vi fått en överblick var
fastigheterna finns i vårt område. Vi får på så sätt underlag för att beräkna kostnaden samt se vilka
markägare som kommer att beröras av kabeldragning. Vi jobbar med målsättningen att ha klart detta
under hösten så att vi kan kalla till en extra föreningsstämma och presentera resultaten i början av
2014. Vi kan då också få underlag till en komplett bidragsansökan till länsstyrelsen.
Fattar föreningsstämman då beslutet ”Kör!”, så startar genomförandet med upphandling av
entreprenör/er och att sluta avtal med markägare. Vår förhoppning är att grävarbetet kan starta till
sommaren 2014.
Vidare kommer styrelsen att undersöka vilka tjänsteleverantörer för bredband, TV och ip-telefoni
som kan vara tänkbara och ta fram beslutsunderlag för detta också till föreningsstämman.
Har du någon fråga så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.Vi är även tacksamma för all
hjälp och stöd vi kan få, så vi får ett framgångsrikt projekt!
Glöm inte att då och då besöka vår hemsida, www.stenrikefiber.se , för att hitta mer information om
vad som händer, styrelseprotokoll och annat matnyttigt.
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