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Stenrike 2017-02-01

Hej,
Nu är nätet till 99% färdigbyggt. I måndags den 30 januari var 814 anslutningar driftsatta och det som
återstår är några felanmälda anslutningar, en del där mediaomvandlaren ej är spänningsmatad samt
ett tiotal tomter, där det ännu inte finns någon bebyggelse. Dessutom väntar några fastigheter längs
Alebacken i Södra Heestrand på att VA-arbeten ska färdigställas innan inkopplingen
Vi i styrelsen är väldigt nöjda med det arbete som alla inblandade utfört för att färdigställa nätet och
vill passa på att tacka dem alla. Ingen nämnd men heller ingen glömd!
Föreningen övergår nu till att vara en förmedlare av tjänster via de gruppavtal som vi har med
ComHem och Bredbandsson. Olle Ludvigsson har därför gjort en rejäl städning och omstrukturering
av vår hemsida för att du som medlem lätt ska hitta den information som kan behövas om det
uppstår något problem i framtiden. Jag rekommenderar att du tar en stund och går igenom det som
finns tillgängligt på hemsidan, www.stenrikefiber.se.
Just nu är det 295 medlemmar som tecknat sig för triple-play hos ComHem varav minst 254 är
anslutna. För Bredbandsson gäller att 211 avtal är tecknade och 143 av dem är aktiverade. (Det är
tydligen många som väntar med att aktivera sitt Bredbandsson-abonnemang till sommaren).
Resan, från att föreningen bildades den 15 april 2012 fram tills nu har varit lång, krokig med många
hinder, men framför allt rolig. Alla har varit besjälade av idén "att det här ska vi klara!", såväl inom
styrelsen som bland övriga medlemmar. Det har gjort att vi klarat av arbetet att driva projektet framåt
även om det tidvis varit mer än heltidsarbete.
Både Olle Ludvigsson och jag känner dock att det är dags för oss att kliva av styrelsen vid kommande
årsstämma. Vi har under våra yrkesverksamma år varit mer projektmänniskor än förvaltare och tycker
att andra medlemmar ska vara med och driva föreningen framöver.
Eftersom att gruppavtalet med ComHem för föreningens vidkommande är treårigt, så gäller det
avtalet fram till juli 2019. De medlemmar som tecknat abonnemang hos ComHem via oss, har avtalen
bundna i 2 år med automatisk förlängning om de ej sägs upp. För Bredbandsson gäller 1 år med
automatisk förlängning om avtalet ej sägs upp. Föreningen måste därför vara kvar åtminstone fram
till halvårsskiftet 2019.
Det arbete som framför allt kommer att vila på styrelsen är en kvartalsmässig uppföljning av att
utställda fakturor verkligen betalas och att föreningens ekonomi fortsätter att vara robust och solid
samt att sköta medlemsregister, underhålla hemsida och hantera vanliga föreningsärende.
Vill du vara med i det arbetet så kan du kontakta valberedningen genom Eva Astner Berggren per
telefon 070-404 74 48 eller någon ur styrelsen.
Årsstämman för 2017 kommer att ske under påskhelgen, preliminärt den 16 april kl 10 i
Hamburgsunds Folkets Hus. Kallelsen kommer som vanligt via E-post i andra halvan av mars.
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