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Stenrike 16-07-20

Hej igen, Det behövs många medlemsbrev den här sommaren.
Först ett meddelande från HC Telecom, som svara för fiberinstallationerna i fastigheterna:

"I höst kommer vi försöka att installera fibern i hela Stenrike-området. Detta kommer att
kräva ett högt tempo av oss installatörer. Samtidigt som vi måste hantera utmaningen
med att många i Hamburgsund inte är fastboende.
Jag skulle därför vilja be er att gå ut med information till alla era medlemmar om att det
vore bra om de kan lämna sin nyckel till någon annan fastboende. Så att vi kan komma
och göra installationerna i höst även om man inte är hemma. "
Till det vill jag bara tillägga att om ni inte har någon betrodd person att lämna nyckeln till, så kan vi i
Stenrike Fibers styrelse vara behjälpliga som nyckelpigor och även förmedla var ni vill ha
installationen placerad.
I skrivandets stund har vi nu fått in 210 avtal från våra medlemmar. 127 har beställt "triple-play" via
ComHem, 65 har beställt enbart bredband via Bredbandsson och 18 avstår från gruppavtalsabonnemang, men vill kvarstå som medlemmar. Eftersom vi är 719 medlemmar, så innebär det att
cirka 500 av våra medlemmar ännu inte bestämt sig för hur de ska använda fibernätet, då det är
igång. Vi har inte satt någon formell "sistadag", då alla beställningar måste vara inne, men vill ändå
uppmana till att skicka in avtalsblanketterna så snart som möjligt. Om inte annat, så blir planeringen
av arbetet för oss i styrelsen betydligt enklare då. Dessutom är ju abonnemangen på båda
gruppavtalen väl över minimigränserna, så ingen behöver oroa sig för att de inte blir av. Däremot
gäller det som alltid att ingen behöver betala något förrän nätet och abonnemangen är aktiva.
Utskicket av inloggningsuppgifterna till Fiberekonomis kunddatabas, blev ju inte riktigt vad vi hade
tänkt oss. Dels hade vi i styrelsen glömt att skicka ut en information till er om att ni skulle få ett
meddelande från Fiberekonomi.se med en helt ofarlig länk till inloggningen. Dels visade sig att det
inte gick att göra de ändringar som man ville göra i databasen, troligen beroende på att en
uppdatering av databasen inte gick som planerat.
Så snart som vi är helt säkra på att databasen fungerar som den ska, så gör vi ett nytt utskick från
Fiberekonomi.se återigen med en ofarlig länk till varje medlems innehåll i databasen.
För det dryga 100-tal medlemmar, som redan fått sin inkoppling klar och har två lysande lampor på
medieomvandlaren, så verkar det som att Svenska Fibernät inte kan släppa fram någon trafik i nätet
före den 1 augusti.
I nästa vecka kommer jag att skicka ut ett nytt medlemsbrev, med information om vad som händer i
processen från avtal om abonnemang tills att abonnemanget är aktivt. Jag passar dock på atyt njuta
av veckans sista sköna dagar. Man vet aldrig hur vädret blir om några dagar.
Hälsar
Bengt Söderlund

