Månadsbrev november 2015.

Stenrike 15-11-04

Hej,
Nu är nätbygget i full fart! Torsdagen den 8 oktober började man arbetet vid Stora Jore och sedan har
man gått längs Jore älv och är i dagsläget snart klara med Jore Hed och Holmegärdet samt följer
sedan den västliga stigen bort till Amdal. På vår hemsida kan du följa hur arbetet fortskrider och även
se bilder från arbetet.
Efter Amdal står Backegärdet på tur, varefter man går tillbaka till östra sidan av Fjällbackavägen till
Ejgdestämmen. Från Ejgdestämmen följer man dels en skogsväg till Rosenborg och dels går men ner
till Kvillevägen och vidare mot Södra Ödsmål. Vi har ännu inte fått någon tidpunkt när arbetet i
Hamburgsunds tätort kommer att påbörjas. Däremot fick vi tillfälle att göra ännu en samförläggning
med Fortum, denna gång från Djupedal och halvvägs till Södra Ödsmål.
Det har tyvärr redan varit ett par tillfällen där ”privata, egenanlagda” ledningar blivit avgrävda, då de
inte varit utmärkta. Eftersom det inte finns någon möjlighet för grävaren att veta om sådana
ledningar, så kan varken gräventreprenören, byNet eller Stenrike Fiber ta på sig något ansvar eller
kostnad för sådana olycksfall i arbetet. På vår hemsida kan du läsa om vad du måste göra för att
grävaren ska kunna undvika fler liknande incidenter. Vi skickar även ut ett PM, Fastighetsägarens
ansvar vid förläggning och inkoppling av fiber, i ett separat meddelande till alla medlemmar.
I takt med arbetet fortgår, så kommer det in förfrågningar om att ansluta sig till fibernätet. Vi har varit
i kontakt med IP-Only/Svenska Fibernät och de meddelar att kampanjen är slut. Den som vill
efterbeställa fiberanslutning får då betala 34 900 kr i anslutningsavgift.
Den 9 oktober blev föreningens e-postkonto hackat av någon illvillig person, som i föreningens namn
skickade ut ett meddelande där man skulle följa en länk och där uppge sina inloggningsuppgifter. Så
snart vi blev uppmärksammade på det inträffade så skickade vi ut ett varningsmeddelande, både som
e-post och via vår FB-grupp. Vi lade även ut en varningstext på vår hemsida. Händelsen polisanmäldes
även. Tyvärr innebar det att en del medlemmar följde uppmaningen i det falska mailet och angav epost adress och lösen ord. Om ni inte redan bytt lösenord så bör ni omedelbart göra det, för att
förhindra att kapningarna och de falska e-postmeddelandena sprids ytterligare.
Vi i föreningen har i alla fall insett att vi måste förbättra vår IT-säkerhet och har påbörjat det arbetet.
I övrigt så fortsätter vi i styrelsen med markavtalen. Hittills har nästan alla markägare varit mycket
tillmötesgående och vi har via dem fått många förbättringar av nätförläggningen. Vi har även börjat
att arbeta med förslag till gruppavtal.
Till slut så hoppas vi att det fina höstvädret håller i sig. Det gör att fibernätet byggs med rekordfart.
Hälsar
Styrelsen

