Månadsbrev november 2016.

Stenrike 2016-11-03

Hej,
Nu börjar det verkligen att kännas som slutspurten i ett maratonlopp. Man vill så gärna öka tempot
de sista månaderna (metrarna), men är ack så trött. (Fast vad vet jag, som aldrig sprungit någon
maraton. Jag minns bara att jag sprang 1000 m som längst under min gymnasietid för en miljon år
sen.)
Vi hade i alla fall ett bra planeringsmöte med byNet i förra veckan och fick deras uttalade löfte att
säkerställa att Trafikverket ger sitt tillstånd och att i princip all grävning ska vara klar under november
månad. Man är redan i gång med att göra de borrningar under trafikverkets vägar, som man fått
tillstånd till. Majoriteten av de återstående fastigheterna ska ha aktiva fiberanslutningar senast vid
årsskiftet. Det som kan återstå är en del fastigheter vid Alebacken i Heestrand, där kommunen ska
göra VA-arbeten. Dessutom kan det ha uppstått eventuella fel, som behöver åtgärdas. Fibernätet
beräknas vara 100% klart till den 1 februari 2017.
Vi tror således att majoriteten av våra medlemmar kan utnyttja sitt fibernätverk under jul och nyår.
Du kan se den senaste tidplanen och övrig information på vår hemsida eller via den här länken
Lite aktuella siffror om gruppavtalen. Vi har nu fått in 530 tjänsteavtal fördelade på:
1. 277 beställningar av ComHem-avtalet varav 198 är aktiverade.
2. 183 beställningar av Bredbandsson-avtalet varav 87 är aktiverade. (När vi passerar 100 aktiva
abonnemang, så junker månadsavgiften till 145 kr för att sedan sjunka ytterligare till 140 kr
vid 150 aktiva abonnemang.)
3. 70 medlemmar har meddelat att de avstår från gruppavtal, men kvarstår som medlemmar.
I dagarna har alla fått eller får en faktura från oss, som förutom eventuella abonnemangskostnader
även har en post som heter "3050 Administrationsavgift för period 17-01-01..17-03-31" och är på 75
kr. Administrationsavgiften inkluderar både föreningens kostnader för ekonomihantering och den
vanliga årsavgiften och betalas i förskott en gång per kvartal. För er som får fakturan som brev via
posten tillkommer även en faktureringsavgift på 25 kr. Vill du ha hjälp med att ändra faktureringssätt
och slippa avgiften, så skickar du ett meddelande till oss via e-post eller brev. För dem som redan valt
autogiro, så kan ni gå in och se fakturan genom logga in på online.fiberekonomi.se och därefter välja
Historik. Där kan du se alla dina fakturor inklusive den aktuella.
Jag vill även passa på att åter informera om vår FaceBook-grupp med det stolta namnet Stenrike
Fiber ekonomisk förening. Om du har ett FaceBook-konto, så kan du söka på namnet och bli medlem
i gruppen. Där är det meningen att alla medlemmar ska kunna ta hjälp av varandra med eventuella
problem och vidarebefordra sina erfarenheter.
Då fibernätet är fullt utbyggt så kommer inte fortsätta med våra månadsbrev utan FB-gruppen
kommer att bli den naturliga kommunikationskanalen.
För dig som är van att få lite aktuell väderinformation från Stenrike, så slutar jag med att vi i natt hade
säsongens första frostnatt och att jag hellre tänker på den vår som är i antågande.
Hälsar Styrelsen/Bengt Söderlund

