Månadsbrev februari 2014
Hej,
Våren har kommit till Stenrike, (åtminstone i strikt meteorologisk mening). Januarisnön har
töat bort, det verkar inte bli någon isläggning den här säsongen och talgoxarna sjunger för
fullt. (Fast det är klart att det alltid blir väderbakslag.)
Föreningen nådde målet med 300 medlemmar innan årsskiftet och vi i styrelsen är fast
övertygade att vi kommer att kunna få ett ekonomiskt hållbart fibernät, om ni som
medlemmar beslutar så.
Men, det som vi i jul-och nyårsbrevet kallade ”ett smolk i glädjebägaren” har tyvärr vuxit till
sig ordentligt. För en tid sedan fick vi brev från Länsstyrelsen med innebörden att vi måste
göra om vår ansökan om bidrag och att reglerna för detta förmodligen inte blir klara före
andra halvåret i år. Det gör att vi i styrelsen bedömer att det tar så lång tid, för att få besked
om bidrag och att därefter göra nödvändiga upphandlingar på korrekt sätt, så att vi då inte
kan få någon byggstart i år.
Vi kommer därför att utreda ett annat alternativ, där vi avstår från bidrag (och all byråkrati
som hör till detta). Styrelsen vet ännu inte hur kostnaden för ett sådant alternativ kommer
att bli, men det kommer definitivt kunna ge föreningen ett fungerande fibernät upp emot
ett år tidigare.
Med detta i åtanke, har vi i styrelsen lagt till ett femte huvudmål att arbeta med innan den
beslutande medlemsstämman.
1. Vi ska utreda kostnader och konsekvenser av att avstå från bidrag jämfört med
bidragsalternativet.
2. 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. När styrelsen klarat av de två första målen
kommer vi kalla till den beslutande medlemsstämman.
3. Vi vill ha vår bidragsansökan fullständig. (Om stämman beslutar bidragsalternativet ).

4. Vi ska kontakta berörda markägare där fiberkablarna ska gå fram och få deras
godkännande. Vi har här fått tillgång till andra föreningars upplåtelseavtal.
5. Vi kommer att förbereda all upphandlingsdokumentation.
Vad tycker ni som medlemmar. Hur viktigt är det att tidigt få bredband? Kan det vara värt en eller två
tusenlappar extra? Styrelsen vill gärna få era synpunkter via e-post eller brev.

Heestrand 2014-02-06
Stenrike Fiber Ekonomisk Förening/styrelsen

