Jul- och Nyårsbrev 2013
Hej,
2013 blev det år då Stenrike Fiber blev ett etablerat begrepp i Hamburgsunds omgivningar.
Vi var 101 medlemmar 1 januari 2013, mestadels i området längs kusten söder om
Hamburgsund. Nu då vi lämnar 2013 är vi ca 3 gånger så många och har medlemmar över
hela vårt område. Den 15 december var vi 298 medlemmar och vi kommer troligen vara fler
än 300 vid årsskiftet. Det gör att vi med tillförsikt ser fram emot den extra medlemsstämma
där vi hoppas få godkännande för våra fortsatta planer. Vi har även börjat få lovande resultat
från våra förstudier, även om det är för tidigt ännu att presentera några kostnadsförslag.
Det finns dock lite smolk i glädjebägaren. Statens/EU:s bidrag till fiberutbyggnad på
landsbygden fördelas via regeringens landsbygdsprogram och vi kommer mitt i skarven
mellan två femåriga generationer av detta. Det nya programmet, som löper mellan 2014 –
2019, har ännu inte fastlagts i detalj. Förmodligen kommer vi få vänta ”vårt
bidragsgodkännande” upp till ett kvartal längre än vad vi hade hoppats på.
Med detta i åtanke, kommer vi i styrelsen att arbeta med fyra huvudmål i början av nästa år.
1. Vi vill ge er som medlemmar en så god information som möjligt inför den
kommande medlemsstämman, så att ni kan vara förberedda och kunna fatta
medvetna beslut på stämman. Vi kommer därför att bereda och publicera ett
beslutsunderlag i god tid innan stämman. I månadsbrevet för januari 2014 kommer vi
att meddela tid och plats för stämman.
2. Vi vill ha vår bidragsansökan fullständig och med alla behövliga tillstånd klara i god tid innan
det datum länsstyrelsen bestämmer. Vi behöver bland annat samråd med länsstyrelsens
naturvårds- samt kulturmiljöenheter .

3. Vi ska kontakta berörda markägare där fiberkablarna ska gå fram och få deras
godkännande. Vi har här fått tillgång till andra föreningars upplåtelseavtal.
4. Vi kommer att förbereda all upphandlingsdokumentation. För att kunna få del av
bidragen från länsstyrelsen ska alla upphandlingar följa ett regelverk, som innefattar
delar av lagen om offentlig upphandling. Som tur är börjar det komma
upphandlingsmallar, men det fordras ändå mycket arbete med dem.
Nu, när dygnen är som mörkast, behöver vi alla lite vila och avkoppling, så att vi kan ladda
batterierna inför det nya årets arbete. Vi gör därför ett jul- och nyårsuppehåll i föreningsarbetet och
hoppas att även våra medlemmar har den möjligheten. Vi återkommer i januari med ett nytt
månadsbrev.
Till sist vill vi önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
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