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Efter-stämmo-nyheter från Skredsviks fiber 
 
Hej alla gamla och nya medlemmar! 
 
 
Skredsviks fiberförening var först ut av Uddevallas 
nybildade bredbandsföreningar i våras med att på en 
medlemsstämma den 16 maj bestämma ett tak för 
hur mycket det skulle få kosta att ansluta sin fastighet 
till optiskt kabelnät. Då hade vi 220 medlemmar och 
satte vårt tak till 17500 kr. Nu är vi drygt 370 
medlemmar som vill ansluta ca 390 fastigheter och vi 
beräknar att kostnaden sjunkit med minst ett par 
tusenlappar. 
  
Regeringen har för någon vecka sen aviserat 600 nya 
miljoner till landsbygdsatsningen på fiber och 
Skredsvik står nästan främst i kön för att få ta del av 
de bidrag som miljonerna kommer att generera. 
Därför höll vi en ny extrastämma söndagen den 23 
september kl.14.00 till ca 15.30 i Skredsviks Bygdens 
hus. Vi tog då enligt lagen för ekonomiska föreningar 
för andra gången beslut om att ändra våra stadgar så 
att det fungerar mot Skatteverkets regler för 
momsregistrering, en viktig ekonomisk fråga för oss. 
Dessutom bestämde stämman att medlemmarna ska 
starta med sina  delbetalningar för anslutningarna. 
Detta gör vi som ni vet för att få så låga kostnader 



och så förmånliga samarbeten som möjligt. Vi är just 
nu uppe i vårt första grävprojekt, samförläggningen 
med Vattenfalls jordkabel för el på sträckningen 
Berghogen-Gullmarsberg. Vi håller på med att skriva 
markupplåtelseavtal. Grävningen där beräknas börja i 
september. Ni som bor längs denna sträckning- det är 
alltså bråttom för er att bli medlemmar. OBS- fibern är 
alltså ännu inte dragen men en slang för fibern läggs i 
Vattenfalls grävda schakt. Vår första faktura för 
Vattenfalls grävning ska antagligen betalas i 
december så det är därför vi försöker få till avtal och 
lite pengar från er att betala med. 
 
Stämman i söndags bestämde alltså att nu under 
hösten ska ett ”normalhushåll” betala 2000 kr, i maj 
2013 kommer nästa betalning på 5000 kr och efter 
sommaren 2013 blir det ytterligare en delbetalning på 
3000 kr. Sista betalningen blir när vi vet vad 
slutsumman hamnar på (någonstans mellan 10 000 
och 14500 kr tror vi). 
  
Det var verkligen en intresserad och motiverad skara 
som träffades i söndags. Anslutningsavtalen var så 
många att vi delade upp oss på fem stationer men 
flaskhalsen var undertecknandet från ordförande och 
kassör. Vi skrev för glatta livet men alla hade inte 
möjlighet att vänta och en del kunde ju inte komma 
alls. Därför har vi ordnat följande tillfällen för att 
teckna avtal i veckorna som kommer: 
 
TISDAGEN DEN 2 OKTOBER KL.18.30-20.00 PÅ 
ROTAN 
 
MÅNDAGEN DEN 8 OKTOBER KL.18.30-20.00 I B 



BÅNGENS HEMBYGDSGÅRD (OBS- TIDIGARE I 
FÖRENINGSBITEN ANNONSERAT HOGSTORPS 
SKOLA MEN VI SKA ALLTSÅ VARA I BÅNGEN!!) 
 
Den 11 oktober kl 19 i Jaktstugan, Rotviksbro, är det 
ett extra möte för er som bor i Svälte, Lanesund, 
Lanberg, Holma mfl områden (ni har fått information i 
era brevlådor). Det är eventuellt fråga om att 
avknoppa en egen förening på den kanten. 
 
Vi har också bestämt att göra ett nytt försök med ett 
informationsmöte i Hogstorp tisdagen den 6 
november kl.19.00, troligtvis lokaliserat till Hogstorps 
skola. Ni som bor i samhället och i dess närhet 
kommer att få en lapp i brevlådan om detta. OBS! Det 
har gått rykten om att boende i Hogstorp samhälle 
inte kan vara medlemmar i Skredsviks fiber för att de 
bor i en tätort. Men Hogstorp är inte tillräckligt stort för 
att exkluderas från bidrag så därför kan ni också ta 
del av våra förmånliga anslutningar. 
 
Vårt råd som gamla medlemmar redan hört flera 
gånger men som tål att upprepas: bind inte upp er 
för några längre abonnemang för telefoni, bredband 
eller tv någonstans under denna tid så ni inte blir 
sittande med dubbla kostnader i en övergångsperiod. 
 
Vi försöker också förbättra vår hemsida och fylla den 
med ännu mer information. Kom ihåg att kolla ibland 
på www.skredsviksfiber.se .  
 
Ibland kommer det ut lite snabbare nyheter på vår 
Facebooksida - gå gärna dit och kommentera ibland! 
 
Varma hälsningar från styrelsen. 


