Månadsbrev april 2016.

Stenrike 16-04-14

Hej,
April har börjat fantastiskt fint härute i Stenrike. Det är till och med så att ungbjörkarna börjat få små
musöron och vill slå ut vilken dag som helst. De lite äldre björkarna är mer förståndiga och väntar
ytterligare några dagar. Jag vill gärna tro att det också är så med oss människor. Vi blir lite mer
eftertänksamma med åren och väntar gärna till morgondagen med att göra vad vi ska göra. Tyvärr blir
vi även mer glömska. I månadsbrevet för mars, så stod det därför fortfarande februari månad. Typiskt
"copy-paste" fel.
Just nu jobbas det för fullt med nätbyggnation inne i Hambursund och den här veckan kommer även
fiberkabeln ut till Hamburgö att förläggas inne i ett gammalt, nu oanvänt, avloppsrör under sundet.
Det blir alltså ett riktigt sk-tjobb, men där kommer fiberkabeln ligga skyddad från eventuella tappade
draggar mm. Arbetena på Hamburgö börjar sedan sista veckan i april alternativt första veckan i maj.
Turordningen blir (i huvuddrag):
1. De tättbebyggda delarna omkring färjeläget på Hamburgö.
2. a) Ett grävlag går sedan norrut mot Vänd igen.
b) Ett andra grävlag arbetar sig fram mot Boviken- och Sandvikenområdena.
Dessa arbeten beräknas bli slutförda under maj månad. I början av juni beräknas sedan
3. a) Sjövikenområdet göras färdigt av ett grävlag.
b) Södra Röd-området görs av det andra grävlaget.
Ni som vi har fungerande e-postadresser till, får kallelsen till den ordinarie årsstämman tillsammans
med det här månadsbrevet. Årsstämmor brukar väl inte vara jätteintressanta, men i år kommer vi
som nämnts presentera vilka offerter på gruppavtal, som vi fått in och dessutom ge styrelsens
rekommendation till vilka leverantörer vi ska teckna gruppavtal med. Det blir därefter upp till
stämman att ta det slutliga beslutet. Satsa därför på att vara närvarande i Hamburgsunds Folkets Hus
den 8 maj kl 10:00. Det lönar sig även att vara förberedd, genom att i förväg ha gått igenom
informationen om gruppavtalen. Senast den 23 april kommer den att finnas tillgänglig på vår hemsida
under fliken Dokument och därunder Föreningsstämma. Dokumentet om gruppavtalen kommer att
heta något så poetiskt som "Tjänster och abonnemang".
Tanken är att vi efter årsstämman och beslutet om val av leverantör(er) till tjänsterna, skall göra en
folder av dokumentet. Foldern kommer vi sedan att trycka upp i 1000 exemplar och distribuera till
alla medlemmar, men även till icke-medlemmar som beställt fiber. Dessutom kommer vi låta de som
har hand om Skäretområdet få exemplar att dela ut till de som köper hus där. På det sättet hoppas vi
att alla som beställt fiber kan veta vilka valalternativ som finns. För att utnyttja gruppavtalen måste
man förståss vara medlem i vår fina förening.
Hoppas att vi ses på årsstämman!
Hälsar
Styrelsen/Bengt Söderlund

