Månadsbrev november-december 2013
Vi rekommenderar att Du lägger in stenrikefiber@gmail.com i din kontaktlista, för att
månadsbrevet inte ska uppfattas som skräppost.
Hej,
Sent omsider kommer här ett månadsbrev för november/december. Medlemsantalet
fortsätter att öka så sakteliga. Vi är nu 291 medlemmar, vilket ger 12 nya medlemmar sedan
den 5 oktober. Trenden består att de nya medlemmarna kommer från Hamburgö och norr
om Hamburgsund.
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 har skickat påminnelsebrev
till de ”glömska”. Vi vill påpeka att enbart betalande medlemmar har rösträtt på kommande
beslutande medlemsstämma om vi ska starta projektet på riktigt eller ej.
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 oktober och början av november månad.
Arbetet med kommunens VA-nät på Hamburgö har fortsätt. Tyvärr har vi ännu inget besked
från kommunen om hur en fiberförbindelse mellan Hamburgö och fastlandet kan ske och
hur den ska bekostas.
Vi bedriver två förstudier, som kommer att ligga till grund för det beslutsunderlag vi kommer
att presentera på den kommande medlemsstämman.
Vi har gått igenom listor på fastighetsägare inom vårt område och hittat ytterligare ca 140
fastigheter, som verkar vara heltidsbebodda och ej är medlemmar ännu. Vi räknar därvid in
vissa tätortsdelar, nämligen Monekilsvägen och Hökebacken på fastlandsidan samt
tätortsbiten av Hamburgö. Dessa områden ligger nämligen i direkt anslutning till vår
planerade fiberdragning. Vi kommer att kontakta ägarna till dessa fastigheter för att erbjuda
dem möjlighet att ansluta sig.

Höstens arbete.(Utöver vad som tidigare skrivits.)
Så snart vi fått resultaten från våra förstudier, kommer vi att förbereda för
medlemsstämman. Kallelse kommer att gå ut ca 4 veckor innan stämman.

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. Nytt från idag är en presentation, ”Därför Fiber!”, där vi
redogör för varför man bör bli medlem i föreningen och hur ett abonnemang kan se ut. Du
hittar presentation under fliken ”Fiber” och därefter ”Därför Fiber!”
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