Sommarbrev juni 2014
Hej, det har gått en ganska lång tid nu sedan vårt förra månadsbrev. Förhoppningsvis så har
ni kanske saknat våra korta rapporter en smula. Vi ska inte komma med några
bortförklaringar, men vädret har ju varit så skööönt.
Vi har i alla fall haft vår årsstämma den 15 juni och det mest spännande som hände där var
att stämman biföll vårt äskande om att 20 000 kr + sociala avgifter anslås till arvode åt
styrelse och revisorer, vilkte vi tackar för. Dessutom höjs årsavgiften till 200 kr för 2014. Vi
kommer i början av augusti att skicka ut en faktura till varje medlem. Medlemsavgiften skall
vara betald senast den 31 augusti.
I år är det extra viktigt att betala avgiften i tid, eftersom att vi nu är klara med
samförläggningen i Nasserödsområdet. För att klara den utgiften har vi även fått ta ett lån
hos Sparbanken Tanum, som förfaller till betalning i september.
Vi har även påbörjat ett så kallat samråd med länsstyrelsens miljö- och
kulturminnesavdelningar. Den processen kom igång nu innan semestrarna och förlöper
hittills ganska positivt. Vi hade inom vår planerade nätförläggning 70 passager inom 50 m
från kulturhistoriska lämningar. Efter en första runda har vi nu fått besked om att vi ”bara”
behöver tillstånd för 14 av dessa.
På ett möte mellan Tanums kommun och fiberföreningarna veckan efter midsommar, fick vi
dessutom besked om att vi kan lämna in vår förnyade ansökan om bidrag den 3 september,
även om det ännu inte är klart med exakt vilka regler som ska gälla och vilka blanketter som
skickas in.
I avvaktan på besked om detta, så tar styrelsen en kort semester och kör igång för fullt igen i
början av augusti. Vi lovar att vi kommer att hänga på låset med vår ansökan den 3
september. Höstens arbete kommer att bli intensivt.
Vi hoppas att även ni får chansen att njuta av sommaren, så hörs vi åter av i augusti.
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