Månadsbrev september 2014
Hej igen, nu är vi igång igen efter den bästa sommaren i mannaminne. Vi i styrelsen är
laddade och har hälsat vår nye styrelsemedlem, Kjell Olauson från Hamburgö, välkommen i
arbetet.
Vi ska nu få in vår förnyade ansökan om bidrag till Jordbruksverket. Den här gången ska allt
ske elektroniskt och vi vet ännu inte riktigt hur ansökningarna ska utformas. Dock är
meddelat att det inte är först till kvarn som gäller, utan hur fullständiga ansökningarna är.
Tyvärr har det meddelats att EU-godkännadet av landsbygdsprogrtammet inte kommer att
ske förrän tidigast i maj 2015.
Desto roligare är det att meddela att vi utlovats stöd från kommunen för fiberförbindelsen
under sundet mellan fastlandet och Hamburgö.
Som vi tidigare meddelat tog vi ett lån på 60 000 kr för att kunna betala vår samförläggning
med Fortum i Nasserödsområdet. Lånet förfaller till betalning i månadsskiftet
september/oktober och det är till detta årsavgiften på 200 kr till stor del kommer att
användas. Den siste augusti hade 247 av våra 341 medlemmar betalt sina fakturor till oss,
men vi behöver få in även de resterande 94 årsavgifterna.
Några medlemmar har reagerat på att fakturorna skickades ut utan något följebrev samt att
betalningstiden inte var anpassad till månadsslutet. Vi lovar att bättra oss på den punkten.
Samråd med länsstyrelsens miljö- och kulturminnesavdelningar är avklarat och vi arbetar nu
med att söka tillstånd för förläggningen av de områden där vi måste passera nära eller i vissa
fall genom fornminnen. Innan vi kan ansöka om tillståndet behöver vi få respektive
markägares tillåtelse, vilket vi nu arbetar med. Därefter kommer vi att mer systematiskt
arbeta med att få tillstånd av alla berörda fastighetsägare.
Många undrar var nätförläggningen kommer att ske i sina närområden. Om ni på vår hemsida
går på ”Dokument” och sedan ”Nätförläggning”, så hittar ni en fil ”Stenrike Fiber.pdf”. Där ser
ni hur vi hittills planerat nätet. Som vanligt kommer säkert slutresultatet bli annorlunda, men
planen är nog mer rätt än fel.
Trots att vi denna sommar inte gjort några aktiva försök att värva nya medlemmar, så
fortsätter vi att växa, vilket visar att granne-till-granne informationen börjar fungera. Fortsätt
att att prata med och övertyga era grannar om att bli medlemmar, så blir slutresultaten
billigare för var och en. Vi siktar nu på att bli i första 400 medlemmar men på sikt ännu fler.
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