Månadsbrev maj 2016.

Stenrike 16-05-14

Hej,
Ibland blir det så att gårdagens sanning är dagens lögn. Efter en mycket välbesökt årsstämma i
söndags, med omfattande diskussioner om gruppavtal, så fick styrelsen i uppdrag att inte enbart sluta
gruppavtal med Bredbandsbolaget. Dessutom skulle styrelsen utreda möjligheten att sluta gruppavtal
även med ComHem (Triple-Play) och Bredbandsson (Bredband med IP-telefoni som tillval).
I torsdags fick vi ett mycket överraskande besked från Bredbandsbolaget. De vill enbart sluta
gruppavtal med oss, om alla medlemmar tecknar sig för gruppavtalet och dessutom väljer samma
innehåll och dessutom väljer samma typ av tjänst. I praktiken tycker vi att det det helt utesluter
Bredbandsbolaget som leverantör till föreningen och vi satsar nu enbart på att gå vidare med
ComHem och Bredbandsson. (Vi hoppas nu bara att det inte lurar några nya överraskningar under
ytan.)
Så snart vi har definitivt besked från dessa leverantörer, så kommer vi att skicka ut en broschyr till alla
medlemmar, som förhoppningsvis gör det lättare att välja rätt. Den som ändå vill ha
Bredbandsbolaget som sin leverantör, kan då naturligtvis välja dem via Öppen Fiber. Kostnaden blir då
betydligt högre än via gruppavtal.
Tyvärr har jag noterat att en del av er, som försökt kontakta oss de senaste veckorna, har fått era
meddelanden bortsorterade som skräppost. Det har gjort att jag inte uppmärksammat dem och
därför inte svarat. Från och med nu kommer jag även att kolla skräpposten åtminstone en gång i
veckan.
Vi även glädjande information från Hamburgö. Arbetet där går väldigt bra och som det ser ut just nu,
kommer man nog bli färdiga någon eller möjligen några veckor tidigare än planerat. Man har i stort
sett lyckats undvika att gå längs Norgårdsvägen, utan har i stället med berörda fastighetsägares
godkännande följt VA-ledningarna längre österut.
Som alltid gäller att grävarna kontaktar respektive fastighetsägare innan man går in på fastigheten
med arbetet. (Är det någon som vet att de kontaktuppgifter, som man lämnade vid
fiberbeställningen, inte längre gäller? Lämna i så fall korrekta uppgifter till föreningen, så
vidarebefordrar vi dem till grävarna.)
Just nu så tryter vidare inspiration, vilket möjligen beror på bakslag i vädret. Vi har ju blivit
bortskämda med den härliga starten på maj månad. Jag får återkomma med månadsbrevet för juni.
Hälsar
Styrelsen genom Bengt Söderlund

