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Stenrike 16-06-01

Hej,
Nu händer saker i snabb takt. Som så ofta förr blir arbetet som mest intensivt mellan Hägg och Syren,
trots att naturen fullkomligt skriker "Kom ut och njut!"
Inom den närmaste veckan så skickar vi ut en broschyr till alla som beställt fiberanslutning och även
till de medlemmar som ännu ej beställt fiberanslutning. Broschyren heter "Fibernät - och sen då?"
och beskriver vilka möjligheter man har som ansluten till fibernätet. Vi hoppas att den kommer att
underlätta valet av abonnemang. Vi ordnar också ett Öppet Hus onsdagen den 15 juni kl 18 - ca 20 i
Väderöarnas Båtsällskaps lokal. Vi kommer inte ha något fast program, utan representanter från
Bredbandsson och ComHem kommer att vara på plats för att svara på de frågor, som kan dyka upp.
De som inte har möjlighet att vara där, är välkomna att e-posta frågor till stenrikefiber@gmail.com, så
tar vi upp dem under kvällen.
Vi har även tecknat avtal med ett företag, Fiberekonomi, som kommer att administrera vår
ekonomihantering och även skicka ut fakturor från oss. Det första som händer är att de skickar ut våra
fakturor på årsavgiften för 2016. (De som blivit medlemmar i Stenrike Fiber efter den 1 november
2015 har redan betalt sin årsavgift och ska inte få någon faktura.) Det är ett komplext arbete med att
lägga över vår tidigare manuella ekonomihantering till ett mer automatiserat system. Vi skickar därför
ut fakturan på årsavgiften med vanlig brevpost. Tillsamman med fakturan kommer även en
instruktion om hur du kan logga in på online.fiberekonomi.se och kontrollera att dina
kontaktuppgifter är riktiga. Du kan då också välja hur du vill få dina kommande fakturor. Vi är tyvärr
tvungna att i fortsättningen ta ut en fakturaavgift på brevfakturor för att täcka de kostnader som
uppstår.
Arbetet på Hamburgö går även det framåt i snabb takt. Ibland till och med lite väl snabbt. Det har
hänt på en del platser, att kanalisationen passerat några fastigheter, utan att ägaren fått
telefonbesked innan. Vi har pratat med gräventreprenören om detta och hoppas att det inte kommer
att upprepas.
När kanalisationen på Hamburgö är färdig, så kommer en anslutning till Svenneby-Bottnas fibernät
färdigställas vid Torsbo . Det gör att ni i vårt områdes nordöstra del, som fått fiberinkoppling in husen,
kan börja hoppas på att få inkopplingen aktiverad och fungerande i slutet av juni eller början av juli.
Man kommer troligen även att börja med kanalisationen i Hamburgsunds norra delar innan
semestern. Vi som bor i Slottet, Tegelstrand och Heestrand med omnejder får däremot vänta till efter
sommaren.
Jag vill även passa på att tacka för alla uppskattande kommentarer som vi i styrelsen får från er. Det är
ju bland annat sådant, som gör arbetet trevligare. Samtidigt vill jag tacka er medlemmar, som så
tålmodigt har väntat på att fibernätet ska bli verkligt. Det har ju faktiskt tagit drygt fyra år från vision
till verklighet, så väntan har varit lång. Utan ert uttalade stöd bland annat för beslutet att inte vänta
på bidrag, så hade troligen föreningen fortfarande varit i väntans tider.
Nu kan jag inte bärga mig längre utan går ut och njuter av den sköna sommarkvällen!
Hälsar
Styrelsen genom Bengt Söderlund

