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Stenrike 15-08-06

Hej,
Efter en vädermässigt tveksam men desto mer fibermässigt succéartad sommar vill vi börja med att
hälsa alla våra nya medlemmar varmt välkomna i föreningen. Vi var den 3 augusti 685 medlemmar i
föreningen och samtidigt hade det registrerats 732 beställningar hos Svenska Fibernät! (Vi har för
närvarande slut på skyltar, men nya är beställda. Vi kommer och sätter upp skyltar så snart vi fått
dem).
Fortfarande är det ett 70-tal medlemmar som ännu ej beställt fiber. Är det någon som vill beställa
fiberanslutning, så rekommenderar vi att ni gör det omedelbart. Vi har fått besked om att det
fortfarande är möjligt att beställa fiberanslutning till kampanjpriset, men vi vet inte hur länge som
erbjudandet kvarstår.
Styrelsen övergår nu till att arbeta med markavtal för de fastigheter som fibernätet kommer att
passera genom. Vi räknar inte med att behöva teckna markavtal för de fastigheter där nätet bara går
fram till huset. Vi börjar med den ”tårtbit”, som begränsas av Fjällbackavägen, Kvillevägen inkl. Södra
Ödsmål samt Jore Älv och räknar med att kunna vara färdiga med det området i Augusti. Därefter
kommer byNet att börja med kanalisationsområdet i det området. Nästa område som sedan står på
tur är landsbygden söder om Hamburgsund, med undantag av själva samhällena.
Som alltid kan planerna komma att ändras av olika anledningar. Vi kommer därför att hela tiden ha
den senaste utgåvan av planerna tillgängliga på vår hemsida under fliken ”På gång”.
Med tanke på att ca 60 % av våra medlemmar inte är bosatta inom Stenrike-området, så kommer vi
att kunna vara behjälpliga med att vara ställföreträdare gentemot byggprojektet och t. ex visa var på
huset man vill ha in fiberanslutningen eller var på tomten som man absolut inte vill ha uppgrävt.
Kontakta någon i styrelsen, så kan vi träffas och gå igenom sådana saker med er.
Vi kommer även att nu i höst börja kontakta olika tjänsteföretag, för att diskutera fram vilka
gruppavtal som kan bli aktuella. Även när det gäller detta, så kommer vi att hålla er som medlemmar
informerade om vad som händer.
I övrigt så får vi hoppas på en skön sensommar och att den sedan går över i en mild, torr och lång
höst. På det sättet kommer projektet att snabbare bli färdigt.
Hälsar
Styrelsen

