
	  
	  
	  
Hej	  medlem.	  
	  
En	  händelse	  rik	  vår	  med	  många	  olika	  projekt	  i	  Skredsviks	  Fiber	  pågår.	  Årsstämman	  ägde	  
rum	  den	  5:e	  maj	  på	  Östraboteatern.	  Färre	  deltog	  än	  vi	  räknat	  med.	  Essam	  El-‐Naggar	  blev	  
vald	  till	  stämmoordförande	  och	  tog	  oss	  igenom	  dagordningen.	  Styrelsen	  presenterade	  
en	  ny	  anslutningsprognos	  14.500	  sek/huvudanslutning,	  dock	  är	  taket	  kvar	  på	  17.500	  
sek	  kvar	  och	  orört.	  För	  varje	  ny	  medlem	  sänks	  kostnaden	  ytterligare.	  
Kjell-‐Åke	  Karlsson	  visade	  en	  power-‐point	  presentation	  om	  vad	  som	  händer	  och	  ska	  
hända	  framöver.	  
En	  preliminär	  tidsplan	  för	  grävning	  i	  olika	  delar	  i	  vårt	  område	  finns	  på	  hemsidan	  eller	  
klicka	  här.	  	  
	  
Sabine	  VD	  på	  byNet	  höll	  ett	  föredrag	  om	  Kommunikations	  och	  tjänste	  operatörer.	  Väl	  
genomfört	  och	  informativt.	  En	  grupp	  bestående	  av	  fyra	  stycken	  i	  Skredsviks	  Fiber	  är	  
utsedd	  att	  jobba	  med	  de	  här	  frågorna.	  Vi	  vill	  ju	  ha	  så	  bra	  prestanda,	  kvalitet	  och	  pris	  som	  
möjligt.	  Tidigare	  fanns	  enbart	  Telia	  att	  till	  gå,	  men	  nu	  de	  senaste	  två	  månaderna	  har	  det	  
dykt	  upp	  fler	  som	  är	  intresserade.	  Ett	  samarbete	  med	  de	  övriga	  föreningarna	  på	  
Bokenäset	  och	  byNets	  VD	  Sabine	  har	  startat.	  Mer	  information	  om	  detta	  kommer	  inom	  
kort,	  kika	  in	  på	  hemsidan	  och	  uppdatera	  er	  ibland.	  Frågor	  gällande	  KO	  och	  
tjänsteleverantörer	  maila	  till	  KO-‐gruppen@skredsviksfiber.se	  	  och	  vi	  svarar	  så	  fort	  vi	  
kan	  och	  hinner.	  
	  
Till	  er	  som	  behöver	  slang	  till	  er	  tomt	  se	  hemsidan	  och	  projektinformation	  för	  att	  komma	  
i	  kontakt	  med	  Kjell-‐Ove	  eller	  Ture	  så	  löses	  detta.	  
	  
Har	  ni	  anslutningsavtal	  och	  markupplåtelseavtal	  liggande?	  Se	  till	  att	  underteckna	  och	  
skicka	  till	  föreningen.	  Ni	  som	  redan	  skickat	  in	  era	  avtal	  kan	  bortse	  ifrån	  denna	  
påminnelse.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vid	  eventuella	  frågor:	  info@skredsviksfiber.se	  

Hemsida:	  www.skredsviksfiber.se	  

Med	  vänliga	  hälsningar.	  	  Styrelsen	  Skredsviks	  Fiber	  
	  


