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Hej alla medlemmar i Skredsviks Fiber! 
Medlemsantalet ökar stadigt. Nu är vi ca 450 medlemmar och av dessa har drygt 
hälften redan tecknat anslutningsavtal. De som har skrivit avtal har vi fakturerat och 
den första omgången med inbetalningar av kapitalinsatser har kommit in på 
föreningens bankgiro.  

Pågående grävprojekt 
I området kring Skredsviks Berg, Äskebacka och Skredsviks Backa har vi under 
hösten lagt ner våra slangar i samband med att Vattenfall gräver ner sina elkablar. 
Likaså har vi fått lägga ner slangar längs de sträckor där Wallenstam grävt ner sina 
ledningar mellan de nya vindkraftverken på Gunnarby m.m. – en sträckning som 
knyter ihop vårt område mycket bra. 
 
Nästkommande grävprojekt omfattar Vattenfalls fortsatta grävning fram till 
Gullmarsberg och i den östra delen av området från Berga och upp till Skötteröd ska 
Vattenfall förnya elnätet, etapper som startar till våren. Vi passar på att lägga ner 
fiberslangarna även på dessa sträckor. 

Ledningskarta 
På vår hemsida finns en ledningskarta där vi markerat alla anmälda fastigheter. För 
att zooma in på rätt ställe kan du klicka med höger musknapp på kartan, välja 
”Markering zoomning” och sedan hålla nere vänster musknapp medan du drar 
muspekaren över ditt närområde – då zoomar kartan in. Om du inte redan gjort det, 
gå in och leta upp din fastighet och se till så att vi markerat rätt byggnad. Om inte, 
hör av dig till oss så att det blir rätt. 

Nyval till styrelsen – Extrastämma 
Vi håller på att bli en mycket stor förening och är inne i en period där det är många 
arbetsuppgifter som behöver göras i föreningen. Några av styrelsens ledamöter har 
slutat och vi behöver få in fler frivilliga krafter som styrelseledamöter, suppleanter 
och som frivilliga. Styrelsen har därför beslutat att utlysa en extrastämma den 17 
december 2012 kl. 19.00 i Bygdens hus i Skredsvik, se separat kallelse. På stämman 
ska fyllnadsval till styrelsen och val av suppleanter ske. Valberedningen kommer att 
lägga fram ett förslag till arvodering av styrelseledamöter på stämman. Hur vill du 
bidra? Om du är intresserad av att hjälpa till, hör av dig till styrelsen. 
Ni som inte skrivit anslutningsavtal ännu kan göra det vid extrastämman. 

Bidragspengar 
Skredsviks Fiber står först i kön för bidrag i Västra Götalands län. Detta innebär att vi 
kommer att få loss bidragspengar under våren, vilket talar för att vår nedgrävning av 
fiberslang kommer att starta under våren-sommaren 2013. Vi jobbar nu med att ta 
fram de exakta sträckningarna för att få tillstånd från länsstyrelsen. Har du 
synpunkter på var ledningssträckningarna är tänkta att dras, hör av dig snarast. Nu 
går det att ändra. 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 


