Månadsbrev februari 2016.

Stenrike 16-03-15

Hej,
Våren har äntligen kommit till Stenrike. Ejdrarna har börjat sjunga ute bland öarna och jag har hört
både lärka och koltrast under mina hundpromenader. Nu väntar jag på att höra bofink och framför allt
strandskatorna.
En förhållandevis kyliga februari och början av mars innebar att tjälen satt i länge. Den här veckan har
dock arbetet inne i Hamburgsund kunnat påbörjas. På landsbygden har man ju kunnat arbeta i stort
sett hela tiden. En brunnen kompressor har även där sinkat arbetet med att blåsa in fiberkablar i de
färdiga tomrören. Sammantaget räknar man med att bygget är ca tre veckor försenat.
I år kommer vi att ha vår årsstämma söndagen den 8 maj kl 10:00 i Hamburgsunds Folkets Hus.
Eftersom det är i anslutning till Kristi Himmelsfärdshelgen, så hoppas vi att många fritidsboende kan
delta. Förutom sedvanliga årsmötesparagrafer, behöver vi anpassa §2 i våra stadgar till det faktum att
föreningen inte kommer att äga fibernätet. Vi kommer dessutom att låta årsstämma fatta beslut om
vilket/vilka gruppavtal föreningen skall teckna. Det blir alltså en viktig stämma, där vi hoppas på stort
deltagande. I april kommer vi skicka ut kallelse, samt en fyllig redogörelse för vilka offerter på
gruppavtal som kommit in och vad styrelsen rekommenderar.
För övrigt rullar arbetet på bra. Styrelsen försöker vara steget före när det gäller markägaravtal, men
ibland får vi lite kort framförhållning, vilket blir lite stressande. ByNet har tagit över förhandlingarna
med de markavtal som ännu inte är färdiga söder om Hamburgsund och vi hoppas att de kan vara
klara efter påsk.
När det gäller utmärkning av kablar och ledningar på tomten, så är det framför allt privata
förläggningar som ni behöver markera. Finns det t. ex el och vatten i en friggebod eller ett garage, så
är det oftast inte något som finns dokumenterat hos elbolag eller kommun och därför blir ni som
fastighetsägare ansvariga för att visa var ledningarna går.
Till sist hoppas vi att påsken blir skön och att det blir gott om folk ute i stugorna. Det är något som vi
bofasta hälsar som ett säkert vårtecken.
Hälsar
Styrelsen/Bengt Söderlund
PS! Nu har jag även hört Strandskator utifrån Dannemark!

