Månadsbrev mars 2014
Hej och ett stort tack för svaren på vår fråga i förra månadsbrevet! En helt ovetenskaplig
sammanfattning visar att knappt 60 % av svaren vill ha fiber så fort det bara går, ca 25 % av
svaren föredrog att få fiber så billigt som möjligt även om det innebär extra väntetid och de
övriga dryga 15 % tog ingen direkt ställning.
Nu är det ju så att det är vår kommande medlemsstämma som kommer att fatta beslut om
hur vi ska gå vidare. Vi avsåg mer att starta en tankeprocess inför stämman, vilket vi tror
lyckades.
Vi hoppas och tror att vi ska kunna vara klara med förstudierna, så att vi kan ha vår extra
medlemsstämma på påskdagen, 20 april kl 15:00. Gör en preliminärbokning i era kalendrar,
så återkommer vi med den formella kallelsen i god tid innan stämman. Förhoppningsvis är
många av våra fritidsboende medlemmar här under påsken. Vi kommer även att presentera
de olika alternativen med kostnader etc. innan stämman, så att alla har en möjlighet att
studera dem.
Styrelsen har även beslutat att väcka liv i vår slumrande Facebook-grupp med det fantasifulla
namnet Stenrike Fiber ekonomisk förening. Genom att ”gilla” gruppen eller ännu hellre bli
medlem i den så kan ni där få information om vad som händer och även kunna vara med och
diskutera sådana frågor som kan komma upp.
Nu till några av de frågor som kom upp i samband med era svar.
1. Varför avslog länsstyrelsen vår liggande bidragsansökan? Länsstyrelsen avslog alla
ansökningar som ännu inte hade godkänts, eftersom att de ansåg att de måste göras
om enligt de hittills okända reglerna i det nya landsbygdsprogrammet. Tyvärr medför
det att vi tappade vår fina köplats. Ingen kan ännu svara på när villkoren för nya
ansökningar blir klara.
2. Hur kan det komma sig att det bara skulle bli ett par tusenlappar dyrare om vi
avstår från bidrag? Än så länge är det bara en förhoppning från vår sida, men genom
att inte vara bidragsberoende kan vi ta vissa genvägar. T.ex kan vi redan från början
överlåta äganderätten till någon intressent, mot att denne betalar hela installationen
av fiber + all elektronik. Föreningens medlemmar betalar i så fall enbart kostnaden för
kanalisationen, dvs nergrävning av tomrör där sedan fiberkablarna skall dras. Inför
medlemsstämman kommer vi presentera en rapport, där vi går igenom för- och
nackdelar med de olika alternativen.
3. Kan man påbörja arbeten innan länsstyrelsen godkänt föreningens bidragsansökan?
Ja det går, men vi kan inte få något bidrag för de kostnaderna. Vi har kunnat lägga ner
tomrör för fiberkabel i anslutning till kommunens VA-arbeten på Hamburgö tack vare
att vi får låna pengar av kommunen så länge. De pengarna ska sedan återbetalas och
ingår ej i ett bidragsunderlag. Vi ansåg det däremot inte vara försvarligt att göra
samma sak i Bovikenområdet, eftersom vi då fått låna pengar via bank.

4. Innebär alternativt med bidrag att länsstyrelsen har någon bestämmanderätt i
föreningens verksamhet? Framför allt innebär det att all upphandlingar av tjänster
och material under fiberprojektet måste ske i enlighet med de av länsstyrelsen
fastställda reglerna. Dessutom måste de företag som vill kunna leverera tjänster,
(Bredband, TV och Telefoni) i nätet, visa att de inte kommer att ta ut några
övervinster under en tioårsperiod. Det låter bra för oss som kunder, men för
företagen innebär det att de måste göra sina affärsplaner offentliga, vilket de är
mycket ovilliga att göra.
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