Månadsbrev Juni 2015.

Stenrike 15-06-04

Hej,
Tiden rusar fram och det är redan juni månad. Sommaren borde varit här, men eftersom vi haft en
ovanligt kylig, regnig och framför allt blåsig maj så kan vi i stället njuta av en saftig grönska.
Vi är nu 608 medlemmar i föreningen, under maj månad fick vi 63 nya medlemmar. Samtidigt har
minst 480 fiberbeställningar registrerats hos Svenska fibernät och vi vet att minst 40 st ligger och
väntar på registrering. Vi har alltså nått drygt 85 % av målet på 600 beställningar och de små blåvita
skyltarna syns över hela vårt område. Vi kommer helt säkert att komma igång med nätarbetet efter
semestrarna.
Vi ska ju dock först komma upp till 600 beställningar. Vi har därför förlängt kampanjen fram till den 30
juni. Ni som ännu inte beställt fiberanslutning gör det nu. Fiberuppkoppling kommer om några år vara
lika nödvändig som att ha el i huset och det kommer förmodligen bli minst dubbelt så dyrt att
efterbeställa fiberanslutning.
Tillsammans med Svenska Fibernät/IP-Only kommer vi i dagarna att skicka ut ett informationsbrev
riktat till alla som har hus inom Stenrike-området och som för två veckor sedan inte hade registrerats
som beställare av fiberanslutning. Det innebär att en del av er får brevet, trots att ni redan beställt,
men i så fall kan ni bara bortse från brevet.
Den 16 maj var föreningen med på Silldagen i Hamburgsund och vi hade många bra samtal, som
resulterade i nya medlemmar och beställningar.
ByNet är i full gång med detaljprojektering av vårt nät. Vi hoppas att de har intressant information till
oss på vår årsstämma söndagen den 28 juni kl 15 i Hamburgsunds Folkets hus.
Efter årsstämman kommer vi i styrelsen att ta en välbehövlig semester och återkommer med nya
friska krafter i augusti. Då kommer föreningens fokus att först ligga på markavtal med de fastigheter,
där fiberkanalisationen kommer att passera. Därefter kommer vi att vara våra medlemmars förlängda
arm gentemot IP-Only/Svenska Fibernät/byNet.
Vi slutar därför med att tillönska alla medlemmar en riktigt skön sommar i Stenrike.
Styrelsen

