Månadsbrev december 2015.

Stenrike 15-12-17

Hej,
Ett år går så fort, speciellt om man som de flesta i styrelsen börjar bli lite till åren komna. Vid den här
tiden förra året var vi i styrelsen tämligen pessimistiska. Vi hade arbetat hårt för att kunna få
statligt/EU stöd, bara för att få besked om att reglerna ändrades och att inget stöd kunde beviljas före
hösten 2015. Vi hade precis kommit upp till 400 medlemmar, men fibernätet kändes väldigt avlägset.
I år är läget helt annorlunda, vi har genom avtal med IP-Only/Svenska Fibernät kommit en bra bit med
byggnationen av nätet. Vi är 700 medlemmar och det har gjorts fler än 840 beställningar av
fiberinkoppling. 2016 kommer bli det år då alla pusselbitar faller på plats och vi får ett fungerande
fibernät.
Nätbygget går vidare med oförminskad takt. Kanalisationen är i det närmaste klar för området NO om
Hamburgsund och visst arbete har även gjorts inne i tätorten. Nu blir det ett kort juluppehåll, men vi
hoppas att det milda vädret fortsätter så att arbetet kan återupptas i januari. Du hittar alltid de
senaste beskeden om var arbetet håller på via vår hemsida.
Byggentreprenören, Fiberexperten i Väst, har köpt in en liten fräsmaskin för kanalisationsarbeten inne
i trädgårdar. Den används för att fräsa upp en smal kanal i gräsmattan. Därefter läggs tomrör och
varningsnät ner i kanalen och kanalen fylls igen med den uppfrästa jorden. Resultatet blir ett smalt
spår i gräsmattan, som efter några veckor har vuxit igen. Du hittar en YouTube video, som visar hur
fräsningen går till om du följer den här länken:
http://www.stenrikefiber.se/fiber/länkar och sedan klickar på ”Fräsning i mjuk mark med ny maskin”
På samma sida har vi även samlat flera andra intressanta länkar till olika byggmoment.
Vi har skickat ut offertförfrågningar om gruppavtal till de olika leverantörerna av tjänster, (innehåll), i
IP-Onlys fibernät. Kortfattat vill vi teckna avtal om 250 Mbit/s Internet, TV med ett tjugotal kanaler
vara minst hälften valbara samt telefoni. Det ska även vara möjligt att enbart beställa t. ex. Internet.
Du kan läsa vår kravspecifikation för gruppavtalet via den här länken:
http://www.stenrikefiber.se/dokument/nättjänster.
Så snart vi i styrelsen tycker att vi har en eller flera bra offerter på gruppavtal, så kommer vi att skicka
ut en tydlig information och därefter kalla samman en beslutande medlemsstämma. Därefter får ni
som enskilda medlemmar ta ställning till om ni vill ansluta er till gruppavtalet eller ej.
Vi i styrelsen tar nu ett juluppehåll och kör igång igen med nyladdade batterier den 10 januari 2016.
Till dess slutar vi med:
Från oss alla till Er alla
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Styrelsen

