Månadsbrev februari 2015, förkortad version.
Av sekretesskäl presenteras här inte alla detaljer. Som medlem får du
naturligtvis tillgång till alla detaljer genom direktutskick. (Är du
medlem och inte fått ta del av erbjudandet, så ber vi dig kontakta
föreningen.)
Hej, väldigt mycket har hänt under de senaste veckorna, vilket gjort att styrelsen ändrat planerna. Det
började med att vi fick kännedom om att EU-kommissionen istället för att godkänna
Landsbygdsprogrammet skickat tillbaka ca 300 frågor som måste besvaras av regeringen. Det gör att
några beslut om stödpengar inte kan komma före tidigast i september. Onsdagen den 21 januari fick
föreningen sedan ett erbjudande från en av de större fibernätsoperatörerna i Sverige, nedan kallad
Företaget.
Kortfattat innebär Företagets erbjudande följande:
•

Företaget bygger ett fibernät i vårt område. Nätet byggs ända fram till varje anslutet hus.
Fastigheter, där kanalisation redan finns tillgänglig, kommer att få anslutningskostnaden
rabatterad.

•

Företaget erbjuder en fiberanslutning till ett fast pris. Föreningens medlemmar ska ges
möjlighet till ROT-avdrag för de av medlemmarna som är berättigade till det.

•

Företaget tillhandahåller i dagsläget ett flertal tjänsteleverantörer i Företagets nät

•

Särskilt intressant för våra deltidsboende medlemmar är att Företaget kan erbjuda en enkel
och flexibel korttidsanslutning till internet.

•

Föreningen bereds möjlighet att teckna gruppavtal med utvald(a) tjänsteleverantör(er).
Sådant gruppavtal tecknas av Föreningen direkt med tjänsteleverantören. Föreningen får
varje månad en samlingsfaktura från tjänsteleverantören, som vi sedan delar upp och
vidarefakturerar de medlemmar som abonnerar på gruppavtalet. Föreningen kan teckna flera
gruppavtal om intresse finns. Förslag på ett eller flera gruppavtal presenteras i god tid innan
medlemsstämman. Åtminstone ett av gruppavtalen kommer att innefatta norska kanaler.

•

Företaget kommer att bistå föreningen med informations- och marknadsföringsmaterial samt
även delta i informationsmöten och på extrastämman den 5 april.

Erbjudandet gäller under följande förutsättningar:
•

ett minsta antal om 600 st anslutningar.

•

att Föreningens medlemmar tecknar markavtal och anslutningsavtal med Företaget. Ingen
ersättning för dessa markavtal skall utgå.

•

att Föreningen är Företaget behjälplig i utbyggnaden vad avser tillståndsfrågor, mark-frågor,
bygglov och andra kommunala frågor; och

•

att Föreningen godtar moderna förläggningsmetoder (t.ex. fräsning där det är till-lämpligt) så
att förläggnings- och återställningskostnaden kan minimeras.

Styrelsen har arbetat intensivt med att analysera erbjudandet och anser att Företagets erbjudande är
fördelaktigt för föreningens medlemmar framför allt eftersom:
1. Medlemmarna får en fast och känd anslutningskostnad oberoende av när och om ett
statligt/EU-bidrag skulle beslutas. Ingen driftskostnad kommer att tillkomma, däremot betalar
man naturligtvis för de tjänster som man utnyttjar.
2. Byggandet av nätet kommer att starta redan under våren och majoriteten av våra
medlemmar kommer att kunna anslutas under 2015. Vi kommer således igång ca ett år
tidigare än planerat. Detta ger en besparing för en normalkund på åtminstone 3000 kr på
grund av lägre månadskostnader.
3. Föreningens arbetsinsats under byggtiden blir begränsad till medlemsvärvning och marksamt anslutningsavtal. Vi måste dock se till att vi uppnår målet om 600 anslutningar.
4. Företaget är en stor och välkänd nätoperatör med dokumenterat god tillgänglighet på sina
nät.
5. Företaget kommer att äga och ha hela drifts- och underhållsansvaret för det färdiga nätet.
Föreningen kommer enbart att behöva administrera gruppavtal(en).
Styrelsen har idag beslutat att gå vidare med Företagets erbjudande. Vi har därför undertecknat en
avsiktsförklaring om att teckna avtal med Företaget senast den 30 april i år. Detta för att vi vill att
avtalet ska godkännas av medlemmarna på en extra föreningsstämma på påskdagen, den 5 april.
Redan innan dess ber vi våra medlemmar att svara på följande fråga, helst via ett meddelande till
stenrikefiber@gmail.com:
Stöder ni styrelsens beslut att gå vidare med Företagets erbjudande?
Vi hoppas naturligtvis på jakande svar, men skulle en majoritet av svaren bli negativa så kommer vi
omedelbart att avbryta samarbetet med Företaget.
Hamburgsund den 2 februari 2015
Styrelsen
PS! Vi är redan nu 425 medlemmar. En ökning med 35 sedan förra brevet och nu lägger vi i högsta
växeln!

