Månadsbrev september 2013
Hej,
nu börjar det brännas! Under augusti fick vi mer än 30 nya medlemmar och fler är på väg. Vi har idag
262 medlemmar och närmar oss målet på ca 300 medlemmar med god fart. Vi har könummer 16 i
bidragskön hos länsstyrelsen och räknar med bidragsbeslut i början av 2014.
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! Vill du dessutom ta aktiv del i planeringsarbetet är du mycket välkommen, vi behöver
flera kontaktpersoner i våra områden.

Medlemsavgiften för 2013.
För er som blev medlemmar under 2012 vill vi påminna om att årsavgiften skulle betalats 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.

Vad vi gjort under augusti månad.
Vi har bildat en arbetsgrupp, som ska syssla med planering av nätförläggning, kontakter med
markägare och möjliga samarbetspartners mm. Vi har även haft ett möte med kommunen om
samförläggning av kanalisation för fiberdragning i samband med VA-arbeten på Hamburgö.
Tyvärr har Joacim Carlzon meddelat att han inte kan fullfölja sitt styrelseuppdrag.

Höstens arbete.(Förutom det som nämndes i augustis månadsbrev.)
Samförläggning med kommunens VA-nät och även med Bovikens ”privata” VA-nät kommer att starta
redan under hösten. Vi får därför prioritera vår planering för det området samt kontakta berörda
markägare för markupplåtelse även för vår del.
Det finns några områden där det redan gjorts en kanalisation för fibernät. För dessa områden
kommer vi att undersöka vilken form anslutningsavtal som är lämplig.
Vi ska också kontakta flera bolag som sysslar med projektering och förläggning/installation av
fibernät.
Det är också viktigt att vi får aktiva kontaktpersoner i våra olika områden.
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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