Månadsbrev April 2015.
Hej här kommer återigen ett viktigt månadsbrev.
Vi hade en fantastisk medlemsstämma på påskdagen. Cirka 180 personer var där, mycket information
gavs och många frågor ställdes, men till sist antogs IP-Onlys erbjudande enhälligt av stämman.
Presentationerna finns tillgängliga på vår hemsida, där även protokollet kommer att finnas då det är
justerat och klart. Klicka här för att komma dit.
Du måste själv snarast beställa anslutning till fibernätet hos Svenska Fibernät. Svenska Fibernät är
det varumärke som IP-Only använder för sina fibernät på landsbygden. Vårt mål är att vi ska komma
upp till 600 beställningar senast den 31 maj. Om du har svenskt personnummer, kan du enkelt göra
beställningen genom att klicka på den här länken http://svenskafibernat.se/formular.
Observera att du inte behöver betala något förrän du får en faktura efter slutförd installation. Har du
svenskt personnummer kan du även dela upp betalningen via Handelsbanken Finans.
Du kan redan nu ladda ner en broschyr och beställningsblanketter via vår hemsida under fliken
”Beställ fiberanslutning”. Klicka här för att komma dit. Där hittar du även en blankett för
tillvalsbeställning. Om du vill ha fler fiberanslutningar inom samma hus, så kostar det 4 000
kr/anslutning. Vill du ha anslutningar till fler hus inom samma fastighet, så kostar det 8 000 kr/hus.
Du kan även beställa hjälp med håltagning i huset för 1 500 kr.
Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt redan nu anmäler sig. Vi gör en första avstämning på
onsdag den 15 april och gör därefter ett brevutskick till de som ännu inte beställt. Eftersom ett
utskick till alla medlemmar kostar föreningen drygt 6 000 kr, ber vi dig att utnyttja något av
beställningsalternativen ovan redan nu.
Som vi tidigare nämnt kommer styrelsen att förhandla fram förslag på gruppavtal, där du som
medlem kan få Internet, Telefoni och TV till ett förmånligt pris (omkring 350 kr/månad). Vi kommer
även ha med en del norska kanaler eftersom vi har många norska medlemmar
Vill du istället bestämma själv vilka tjänster du vill utnyttja, kan du använda dig av det som kallas
”Öppet Nät”. Är du t. ex. fritidsboende och bara vill ha tillgång till nätet under begränsade
tidsperioder finns även möjlighet att ansluta dig till Internet via en särskild sajt, där du loggar in och
betalar för ett dygn, en vecka eller en månad åt gången via ditt kontokort. Du kan läsa mer om
valmöjligheterna i det öppna nätet via den här länken: http://www.byalagsportalen.se/serviceguide/.
Observera att det med tiden tillkommer fler leverantörer via det öppna nätet, så kolla lite då och då.
Då du har beställt fiberanslutning via Svenska Fibernät, så kommer du även få en skylt att sätta upp
väl synlig i trädgården. Erfarenheter från andra föreningar visar att många tveksamma grannar då
följer med och blir medlemmar i föreningen samt beställer nätanslutning. Vi måste som sagt ha minst
600 beställningar senast den 31 maj annars blir det förseningar i byggnationen. Vi är just nu 502
medlemmar. Så glöm inte att prata med grannarna och informera dem om möjligheterna. Föreningen
kommer även vara med och informera på Silldagen i Hamburgsund den 16 maj.
Det här har varit ett faktaspäckat månadsbrev, så det vara nyttigt att läsa det någon extra gång. Vi
kommer fortlöpande att uppdatera vår hemsida så att du kan se vad som händer och sker.
Till sist: Du måste själv snarast beställa anslutning till fibernätet hos Svenska Fibernät.
Hälsar Styrelsen
PS! Lägg in vår hemsida http://www.stenrikefiber.se/ som favorit i din webbläsare.

