Hej, och en god forsättning på det nya året!!
Ni alla som gjort en intresseanmälan är hjärtligt välkomna till Skredsviks Fiber. Vi i
styrelsen har här lite information om vad som händer.
Det som ligger närmast i tiden är vårt informationsmöte i Bygdens hus i Skredsvik
den 2 februari klockan 19 00 dit ni alla är varmt välkomna. Vi kommer där
att informera lite mer ingående om vad fiber är för något och kostnader. Ta med era
grannar!!!
Det vi arbetar för mest nu är att få så många intresseanmälningar-medlemmar som
det bara går. Vi siktar på att nå närmare 200 st innan vi beslutar om vi skall börja
projektera.
I dagsläget är det drygt 60 st som har anmält sig. Här kommer ni in som har anmält
intresse. Prata med era grannar om att det inte duger att vänta och se om det blir
något. Då blir det garanterat inget. Det som riskeras är de 200 kr som
intresseanmälan kostar. Ingen bor för långt bort. Anslutningsavgiften kommer att vara
samma var ni än bor.
Vidarbefodra detta mail till grannar i bygden och hjälp till med få dem att anmäla sig,
så vi blir så många som möjligt.
Tidsplanen för att komma igång kan vi inte ge besked än. Vi har i november ifjol
lämnat in ansökan om bidrag till denna satsningen. Bidragsdelen gäller grävning o
läggandet av slang att dra fibern i. Vi måste nå tillräckligt många medlemmar innan
projekteringen kan påbörjas. Därefter skall markupplåtelseavtal skrivas för kabeln
samt alla tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Allt förutsätter att bidraget är beviljat.
Förhoppningsvis kan vi starta under första halvan på 2013.
Varför gör vi denna satsningen. Det beror helt på att landsbygden måste ha samma
möjligheter som tätorterna att kommunicera med omvärlden. Telia har idag en
tidsplan när det fasta nätet skall vara borta. Den trådlösa tekniken fungerar inte bra
utanför tätorter. I dagsläget så blir den fasta månadskostnaden lägre än vad vi
betalar idag. Fastighetsvärdena kommer att utgå ifrån att det finns fiber, finns det inte
så blir värdet lägre.
Hjälp till att få fart på medlemsvärvningen. Utnyttja tillfället att ansluta sig nu det
kommer att kosta betydligt mer om man väntar. Ju fler vi blir desto billigare blir varje
anslutning. Anmälan sker som förut på www.skredsviksfiber.se där visas även
vart avgiften skall betalas. Skriv ut brevet om inte grannen har mail. Vill någon ha
hjälp med anmälan kontakta någon i styrelsen.
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