
 

 
 
Nyhetsbrev nr 9. 
 
Nu händer det mycket i föreningen! Förutom att vi syns i TV4 Väst och i 
Bohusläningen så jobbar styrelsen hårt med att förbättra föreningens administration. 
Vi håller på att handla upp en redovisningsbyrå, som ska ta hand om bokföring och 
fakturering. 
 
Skredsviks fibers ansökan om bidrag för kanalisation till länsstyrelsen kompletterades 
i början av januari, där räknar med 17 mil fiberslang inom området. Vår beräkning är 
att vi blir 850 bidragsberättigade medlemmar och ytterligare ett hundratal 
medlemmar som vi inte får bidrag för. Hogstorp räknas som tätorts projekt inom 
föreningen där vi inte får något bidrag till grävningen. Kostnaden för anslutning 
kommer att bli samma i Hogstorp som övrigt i föreningen. 
 
Det börjar bli bråttom att gå med NU för när vi grävt förbi en fastighet blir det dyrare 
att ansluta sig. Många har frågat vad extrakostnaden blir och vi räknar med att det blir 
som kostnaden utan bidrag. Idag utgör bidragskostnaden 32 % av totala 
anslutningskostnaden. 
 
Grävningen beräknas starta i maj i år. Vi har precis börjat ta tag i upphandlingen av 
entreprenörer. 
 
Ca 400 medlemmar har skrivit avtal men en del har ännu inte hunnit med detta. Vi 
skickar nu ut avtalen med post. Båda exemplaren ska skickas tillbaka för påskrift (till 
Ingrid Karlsson, Skredsviks Hede 205, 451 95 Uddevalla), därefter får ni tillbaka ert 
ex och vi behåller föreningens ex. Bor du i närheten så kan du istället göra upp med 
Ingrid om en tidpunkt då du kan komma förbi och få allt fixat på en gång, då slipper 
vi både frimärken och kuvert! Därefter skickar vi en faktura. 
 
I dagarna har vi också gått ut med att ni som vill ha flera anslutningar på samma 
fastighet ska kunna få ett eget avtal där första anslutningen kostar lika mycket som 
alla andra fastighetsägares, men där fler anslutningar får en avsevärd rabatt. Man kan 
få upp till 10 extra anslutningar för 5000 kr per styck (såvida inte faktiska kostnaden 
överstiger 5000, då gäller faktiska kostnaden). Efterfrågar man fler anslutningar än 10 
så lämnar vi ett offert. Alla som vill ha extra anslutningar MÅSTE skicka en 
skiss/ritning till styrelsen på hur husen ligger belägna på fastigheten så vi vet hur 
ledningarna ska dras. 
 
Företag måste som vi tidigare informerat om begära offert från oss.  
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