Månadsbrev september 2015.

Stenrike 15-09-11

Hej,
Det är lite tragikomiskt att konstatera att vädret under augusti åter blev högsommaraktigt efter den
blåsiga och kalla semestermånaden, samtidigt som det stora lugnet åter börjar breda ut sig över
landskapet. Där det nyss passerade 100-tals båtar på ”E6”, så kan man nu räkna dem på ena handens
fingrar. Pipers glass har stängt för säsongen och det är inte ens något problem med att hitta
parkeringsplats framför Skutan.
På fiberfronten är det emellertid långt ifrån lugnt. Den 1 september var vi 692 medlemmar i
föreningen och Svenska Fibernät meddelar att det kommit in 824 beställningar, vilket med råge
överskrider våra mest optimistiska gissningar från i vintras. (Då trodde vi att vi skulle kunna nå 750
beställningar som ett absolut maximum.) Vi hoppas att alla gamla medlemmar noterat att vi skickat ut
fakturor på årets medlemsavgift (200 kr). Ni som blivit medlemmar efter den 24 november 2014 och
betalt 300 kr har redan betalt årsavgiften för 2015.
Vi i styrelsen arbetar intensivt med markavtalen för tårtbiten mellan Fjällbacka- och Kvillevägen och
är i stort sett klara med dem. Som alltid blir det en hel del småjusteringar i den föreslagna
”skrivbords”-sträckningen, när vi pratar med berörda markägare. Det viktiga är att vi kommer fram till
en sträckning som alla parter tycker är bra.
Vi börjar även att arbeta med markavtalen för de övriga områdena och hoppas att kunna beta av dem
ett efter ett under hösten. ByNet är klara med upphandling av den underentreprenör, som ska utföra
markarbetena och att de kan komma igång med arbetet så snart höstskörden är helt avklarad.
Enligt den ytterst preliminära tidsplanen så kommer markarbetena igång enligt nedan.
Område 1, omfattar tårtbiten mellan Fjällbacka- och Kvillevägen samt Södra Ödsmål och arbetena
påbörjas i början av oktober i år.
Område 2, omfattar den glesbebyggda delen söder om Hamburgsund men inte Slottet, Tegelstrand &
Heestrand. Arbetena påbörjas i november i år.
Område 3, omfattar fastlandsdelen av Hamburgsund och områdena nordväst om Fjällbackavägen. I
Hamburgsund påbörjas arbetena i november i år medan områdena i norr påbörjas efter ett eventuellt
vinteruppehåll.
Område 4, omfattar Slottet, Tegelstrand & Heestrand samt Hamburgö. Arbetet påbörjas efter ett
eventuellt vinteruppehåll.
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.
När det gäller gruppavtalen, så kommer vi att under hösten skicka ut en enkät för att få en bättre
uppfattning om vad ni som medlemmar vill ha för typ av avtal.
I övrigt så får vi hoppas på den sköna sensommaren långsamt går över i en mild, torr och lång höst. På
det sättet kommer projektet att snabbare bli färdigt.
Hälsar
Styrelsen

