Månadsbrev oktober 2013
Vi rekommenderar att Du lägger in stenrikefiber@gmail.com i din kontaktlista, för att månadsbrevet
inte ska uppfattas som skräppost.
Hej,
Hösten har kommit och med den en något lugnare tillströmning av medlemmar, vilket var förutsett.
Vi är nu 279 medlemmar, så det tillkom 17 medlemmar från början av september till och med den
femte oktober.
Vi har nu en ganska god överblick över var våra medlemmar har sina fastigheter i vårt område. Vi är
flest medlemmar i området söder om Hamburgsund, medan vi får flest nya medlemmar på
Hamburgö och i norr om Hamburgsund.
Norra Heestrand
Norra Ejgde
Tegelstrand/Vassviken
Slottet
Amdal/Backegärdet
Södra Heestrand
Hamburgö, Bovikenområdet
Hamburgö, Södra Röd
Hamn/Rörvik
Hamburgö, tätort
Hamburgö, runt Sjöviken
Kärraby, Ekeliden
Längs Jore älv
Mellan Kärraby och Ödsmål
Längs Kvillevägen
Runt Ejgdestämmen
Tångebacken
Runt Hamburgö gamla skola
Hamburgö, Storemyr
Lilla Hamburgö
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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.
Föreningens inkomster består enbart av medlemsavgifter. Fortfarande har inte alla betalat
sin årsavgift och en del släpar också med anmälningsavgiften. Vi kommer att skicka
påminnelsebrev till de ”glömska”.

För er som blev medlemmar under 2012 vill vi påminna om att årsavgiften för 2013 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 september månad.
Arbetet med kommunens VA-nät på Hamburgö har påbörjats och vi är med och samförlägger tomrör
där. Vi har också en dialog med kommunen om hur en fiberförbindelse mellan Hamburgö och
fastlandet kan ske och hur den ska bekostas.
Vi har även börjat förbereda för en förstudie av vårt fibernät, så att vi kan ha en första kalkyl redo vid
årskiftet. Därför har vi påbörjat kontakter med tänkbara totalleverantörer.

Höstens arbete.(Utöver vad som tidigare skrivits.)
Vi kommer att skicka en inbjudan till förstudie till våra tänkbara totalleverantörer i mitten av
oktober. Eftersom vi har en mycket begränsad kassa, ber vi dem om att göra förstudien som en
marknadsföringsinsats. Vi kommer även att börja förbereda för en extra medlemsstämma i januari
eller februari 2014.
Det har kommit nya regler om stödet till fiberföreningar, som gör att kölistan tas bort och att alla
ansökningar måste göras om. Enligt länsstyrelsen kommer det inte påverka tidtabellen för stödet.

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.
Heestrand 2013-10-10
Stenrike Fiber Ekonomisk Förening/styrelsen

