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Sommarnyheter från Skredsviks Fiber. 
 
Det har varit sommarlugnt även för fiberföreningen men det har ändå hänt en del 
här i början av sommaren. 
 
Viktigast just nu! 
Vi har bestämt att kalla till en ny extrastämma söndagen den 23:e september kl. 
14.00 i Bygdens hus, Skredsvik. Kallelse kommer separat. 
 
På stämman ska vi börja skriva anslutningsavtal. Vi kommer även att ta ett 
andra beslut om våra stadgar för att få vårt projekt att bli så korrekt som möjligt. 
Nuvarande stadgar samt förslag på nya stadgar finns att läsa på vår hemsida. 
Vi i styrelsen har ett förslag att vi medlemmar gör en första delinbetalning. 
Förslaget handlar om 2000 sek. Detta gör vi för att kunna finansiera de 
grävprojekt som vi redan dragit i gång i förtid, en åtgärd för att få så låga 
kostnader och så förmånliga samarbeten som möjligt. En grundlig redogörelse 
kommer att visas på stämman.  
 
Just nu är vi uppe i vårt första grävprojekt, en samförläggning med Vattenfalls 
jordkabel för el på sträckningen Berghogen-Gullmarsberg. Grävningen beräknas 
börja i september. 
Vi arbetar med att skriva markupplåtelseavtal i hela vårt område. 
 
Positivt är att vi nu är ca 320 medlemmar i Skredsviks Fiber och det ökar 
stadigt. Ett mål just nu är att få med fler sommarboende.  
Ni som har sommargrannar, ta tillfället i akt att prata med dem om 
fiberföreningen och att kunna få fiber indraget. Detta ökar möjligheter att ta med 
jobb och studier hit och samtidigt kunna njuta av tiden här.  
 
För att få ett så lågt pris som möjligt med bland annat bidrag från Länsstyrelsen, 
är det viktigt och vi rekommenderar att de grannar ni har som fortfarande 
funderar på att ansluta sig och bli medlemmar i fiberföreningen, gör detta 
ganska snart. 
Någon gång mellan i början av oktober 2012 och slutet av februari 2013 
kommer Länsstyrelsen att begära in komplettering på vår ansökan om bidrag. 

	  



När vi lämnar in vår komplettering måste vi ange antal medlemmar i Skredsviks 
Fiber. De som blir medlemmar efter kompletteringen kan vi inte räkna in i 
underlaget för bidrag. Vi har tyvärr inget mer exakt datum för denna 
komplettering.  
 
För de som fortfarande inte är medlemmar och bor längs sträckningen 
Berghogen-Gullmarsberg, rekommenderar vi att de blir medlemmar snarast. 
Återigen, kolla om din funderande granne har anmält sig. 
Det underlättar mycket för oss alla om de som ännu inte är medlemmar, anmäler 
sig i god tid innan ovan nämnda samläggning. Får vi senare göra extra 
grävningar, höjer det priset på anslutningen. 
 
Fibern kommer inte i detta skede att vara dragen utan det är en kanalisering (en 
slang som läggs för fibern) som görs i Vattenfalls grävda schakt. 
 
Vi i styrelsen hoppas att vi ska kunna få en del av nätet i drift inom 1½ år. Ännu 
ett råd är att vi inte binder upp oss på några längre abonnemang för telefoni, 
bredband eller tv. 
 
En broschyr om projektet bifogas här i mailet, skriv gärna ut den och dela med 
dig. Glöm inte bort vår hemsida www.skredsviksfiber.se Vi försöker 
kontinuerligt att förbättra och uppdatera den. 
 
 
 
Varma sommarhälsningar från styrelsen. 
	  
	  
 


