Månadsbrev november 2014
Hej, tiden riktigt flyger fram vilket gör att det åter är dags för ett nytt månadsbrev.
Vi vet att det är flera som undrar över varför det inte händer mer med fibernätet. Tyvärr är ju
läget så att jordbruksverket och länsstyrelsen inte kommer att kunna fatta några beslut om
stöd till fibernät innan maj 2015. Det gör att vi i praktiken kommer att ha försenats med vårt
nätbygge i minst ett och ett halvt år.
Dessutom är fortfarande regelverket till det nya Landsbygdsprogrammet minst sagt oklart. Vi
hittar ändringar på Jordbruksverkets hemsida snart sagt varje vecka. Fortfarande gäller dock
att de nya reglerna ger en möjlighet att få bidrag även i mindre tätorter, som Hamburgsund,
Efter ett möte med köpmannaföreningen och samhällsföreningen i Hamburgsund beslutade
styrelsen att öppna upp för medlemskap för alla hushåll i Hamburgsund, som inte redan har
tillgång till fiber. Vi är helt övertygade om att det kommer att medföra lägre kostnader för alla
våra medlemmar utan att försena tidplanen. Vi kommer därför att ha ett informationsmöte i
Hamburgsunds Folkets Hus i nästa vecka, torsdagen den 20 november kl 19:00.
Det finns även en annan positiv effekt av den påtvingade förseningen. Under det senaste året
har flera aktörer kommit in som möjliga kommunikationsleverantörer, vilket gör att vi inte
längre behöver vara mer eller mindre bundna till Telia/Skanova som leverantör. Vi ser redan
nu att det går att förhandla fram betydligt bättre villkor för föreningar än vad som var möjligt
för ett år sedan. Dessutom, vilket bör glädja våra deltidsboende medlemmar, finns det nu
möjlighet att kunna vara ansluten till nätet på samma sätt som man kan logga in på t.ex ett
hotellnät. På det sättet behöver man bara betala för verkligt utnyttjad tid.
Vi har nu skickat in vår ansökan om tillstånd, att passera i närheten av sammanlagt 17 olika
fornlämningar, 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 även för att kontakta de markägare, vars marker vi kommer att behöva
passera med fibernätet, så vi kan teckna markavtal med dem.
För att verkligen kunna komma igång med fiberprojektet, då vi väl får besked om beviljat
bistånd, så planerar vi att påbörja upphandlingsprocesser av nätbyggare och
kommunikationsleverantör redan i början av nästa år. På så sätt hoppas vi komma igång med
bygget strax efter halvårsskiftet 2015.
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
PS! Har du inte betalt årsavgiften för år 2014 så gör det idag! Vi behöver pengarna för att
kunna fortsätta planeringen i oförminskad takt.

