Månadsbrev oktober 2014
Hej hoppas ni har väntat ivrigt på månadsbrevet.
Trots att vi inte har haft någon kampanj i år för att värva medlemmar, så är det en
tillströmning av nya medlemmar. För någon vecka sedan passerade vi en milstolpe och är nu
352 medlemmar. Lånet från Sparbanken Tanum är nu återbetalt. Eftersom det fortfarande är
en del medlemmar som inte betalt årsavgiften, har vi därför varit tvungna att tillfälligt nalla
lite av medlemsinsatserna. Att så många missar att betala trots påminnelser, kan kanske bero
på att man missar att det är en faktura, som ska betalas med i e-posten. Vi behöver få en
bättre process för hur medlemsavgifterna ska faktureras och betalas och vill därför gärna få
in bra förslag från våra medlemmar.
Jordbruksverket har nu meddelat de nya reglerna för bidragen till bredband på landsbygden
och öppnat upp för nya ansökningar, men det finns fortfarande en hel del oklarheter kring
detta. Vi väntar ytterligare någon månad med att skicka in vår ansökan, och hoppas på det
sättet få lite mer klarhet. Beslut om bidrag kan som nämnts inte fattas innan EU godkänt
landsbygdsprogrammet någon gång i maj-juni 2015.
De nya reglerna ger en möjlighet att få bidrag även i mindre tätorter, som Hamburgsund, Vi
kommer därför att ha ett möte med företagarföreningen och samhällsföreningen i
Hamburgsund och se om de vill vara med i vårt nät. Det kommer i så fall att utföras som en
etapp två eller tre i vår nätutbyggnad och inte ytterligare försena tidtabellen för våra
nuvarande medlemmar. Däremot kan Hamburgsunds tätort medföra att kostnaderna blir
lägre för oss alla. Ytterligare rapporter kommer i kommande månadsbrev.
Vi har nu fått OK från samtliga berörda markägare att passera med kabeldragningen vid de
fornlämningar där vi behöver tillstånd från länsstyrelsen. Det gör att vi nu kan skicka in en
formell ansökan om tillstånd till länsstyrelsen. Enligt rapporter från länsstyrelsen ska
handläggningstiden bli kortare vad som tidigare sagts, så vi hoppas på tillstånd från dem i år.
Vi förbereder oss nu även för att kontakta de markägare, vars marker vi kommer att behöva
passera med fibernätet, så vi kan teckna markavtal med dem.
Det är nu inte längre bara Telia som erbjuder olika abonnemang av fiberbaserade tjänster.
Det gör att vi vågar utlova möjligheter att teckna olika former av abonnemang inklusive
säsongsabonnemang, för dem som har fritidsfastigheter etc.
Slutligen hoppas vi att ni pratar med grannar och närboende om fiberföreningen och
uppmanar dem att bli medlemmar. Kostnaderna blir som sagt lägre för alla ju fler som
ansluter sig.
Styrelsen

