Månadsbrev december 2016.

Stenrike 2016-12-01

Hej,
Efter en lång väntan har byNet, som är byggherre, äntligen fått alla tillstånd från Trafikverket. Det gör
att arbetet nu pågår för fullt med den sista etappen av Stenrikes fibernät.
Jag hade telefonkontakt med Arne Mörk, som är byggprojektledare idag och fick de senaste
uppdateringarna.
•

På grund av att beskedet från Trafikverket kom först den 24 november, så blir det en viss
försening mot den tidplan som vi presenterade i förra månadsbrevet.

•

I slutet av nästa vecka räknar man med att ha klart med kanalisationen fram till den det
nodhus som står snett emot vandrarhemmet i Heestand.

•

Under Luciaveckan kommer man arbeta intensivt med installationerna inne i nodhuset och
börja driftsätta abonnenter successivt.

•

En stor del av oss som väntar på driftsättning kommer att ha fungerande nät redan innan jul
och majoriteten av de övriga kommer sedan att bli inkopplade under veckan innan 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 540 tjänsteavtal fördelade på:
1. 277 beställningar av ComHem-avtalet varav 198 är aktiverade. ( 4 beställningar har
makulerats på beställarens begäran.)
2. 194 beställningar av Bredbandsson-avtalet varav 93 är aktiverade. (När vi passerar 100 aktiva
abonnemang, så sjunker månadsavgiften till 145 kr för att sedan sjunka ytterligare till 140 kr
vid 150 aktiva abonnemang.)
3. 69 medlemmar har meddelat att de avstår från gruppavtal, men kvarstår som medlemmar.
Eftersom att vi alla vill ha en lugn och skön jul och nyår, så vill jag passa på att be dig, som funderar på
att skicka in ditt tjänsteavtal, att göra det så snart som möjligt. Jag är tacksam om jag får så lite
administrativt arbete som möjligt under själva helgerna.
IP-Only kommer ju att skicka ut fakturor på anslutningsavgiften till oss som blir aktiverade allt
eftersom. Fakturorna skickas till den e-post som du uppgav då du beställde fiberanslutningen. Om du
ändrat din e-postadress därefter, så uppmanar jag dig att kontakta IP-Onlys kundtjänst och meddela
din nya adress. Har du inte angivit någon e-postadress, så kommer fakturan som brev.
Det här månadsbrevet blir förmodligen det näst sista regelbundna informationsbrevet från styrelsen.
Vi planerar att skicka ut det sista månadsbrevet i början på nästa år. Vår informationskanal kommer
därefter att vara vår hemsida, som vi hela tiden försöker ha uppdaterad med korrekt information. Där
finns t. ex telefonnummer till kundtjänsterna för såväl Bredbandsson som ComHem. Du vet väl att det
är till din tjänsteleverantör som du ska anmäla de fel och brister, som kan uppstå. FaceBook-gruppen
"Stenrike Fiber ekonomisk förening" kommer dessutom att vara ett forum där du som medlem kan ha
kontakt med andra medlemmar och ta del av deras erfarenheter.
Till sist
Från oss i styrelsen önskar vi till alla våra medlemmar
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
Styrelsen/Bengt Söderlund

