Månadsbrev september 2016.

Stenrike 2016-09-04

Hej,
September är kanske den allra bästa månaden här i Stenrike. Tillvaron går ner i tempo efter
sommarmånadernas aktiviteter, skärgården är fortfarande mycket välkomnande och man slipper i
stort sett alla snabbgående motorbåtar. I år blir det dock ingen temposänkning utan snarare tvärtom!
Nu slutförs arbetet på Hamburgö. Under kommande vecka, så blir de första anslutningarna på ön
aktiverade och nätet där ska i princip vara helt tänt den 30 september.
Samma sak gäller fastlandssidan av Hamburgsund, (med ett undantag för de fastigheter som kommer
att få sin matning via Skäret-området).
Sammanlagt räknar man med att ha hunnit med ca 550 installationer, varav drygt 400 kommer att
vara aktiverade i slutet av september.
Grävarbetet för fibernätet pågår med full fart söder om Hamburgsund. Stora delar av Slottet och
Tegelstrand/Vassviken samt Södra Heestrand är klara och i veckan börjar man grävningar i Norra
Heestrand. Däremot kommer det ta lite längre tid att hinna med installationerna på fastigheterna. Vi
rekommenderar att ni kollar vår hemsida för aktuell information.
Det är således hög tid att markera lämplig förläggning på tomterna samt var fibern ska komma in i
huset. Ni som inte är här under hösten, måste även tänka på att meddela var nyckel till huset finns.
Det börjar även bli dagas att teckna avtal om abonnemang av tjänster nu. Hittills har vi fått nästan
450 tjänsteavtal (50 % ComHem, 35 % Bredbandsson och 15 % som avstår). Vi är mycket tacksamma
om vi får in snarast svar från våra övriga medlemmar.
Cirka 70 av dem som tecknat abonnemang på ComHems triple-play har fått sina abonnemang
aktiverade under augusti och kommer att få sin första faktura för abonnemanget från oss i början av
oktober. Den avser då tiden augusti, september samt hela fjärde kvartalet. För att vi ska komma in i
det ordinarie faktureringsschemat, så kommer redan i början av november en ny faktura som avser
första kvartalet 2017. Därefter kommer en faktura i kvartalet, (februari, maj, augusti, och november).
De som abonnerar på Bredbandssons tjänster kommer att faktureras på en administrationsavgift från
oss enligt samma schema.
Det kan vara dags att göra en första summering av vad som hänt nu då vi börjar skönja mållinjen. Vi är
mycket glada och tacksamma för att arbetet har flutit på utan några större problem. De flesta som
fått sina installationer klara och aktiverade är mycket nöjda såväl med det utförda arbetet som med
att nätet fungerar utan några avbrott. De fåtal problem som kommit till vår kännedom, har varit lätta
att åtgärda. Spåren efter grävningarna har vuxit igen på de allra flesta ställen. Det går knappt att ens
se var förläggningen gjorts. Vi hoppas naturligtvis att återstoden av arbetet kommer att flyta på lika
problemfritt.
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