Senaste nytt från Skredsviks Fiber
Det händer saker under våren 2013.
Vårt bidrag är beviljat av länsstyrelsen och vi har fått en skylt som ska
sättas upp. Vi kommer också att sätta upp mindre skyltar på enskilda
vägar inom området som talar om när det är dags för grävstart.
Vi håller på att undersöka vem vi kommer att välja som
kommunikationsoperatör. Mer besked om detta lämnas på stämman.
Stämman
Vår stämma är ju som ni fått kallelse om, den 5 maj kl. 16.00 på Östraboteatern i Uddevalla. Nu ska alla som kommer få plats! Kom i god tid så blir
inte kön så lång vid entrén. På stämman kommer den nya kalkylen för
anslutningskostnaden att presenteras.
Sabine, som är vd för byNet, kommer att berätta om vad vårt blivande
fibernät kommer att användas till i framtiden.
Grävningen
Under veckan har vi skrivit avtal om markentreprenaden med beräknad
grävstart den 3 juni. Vi börjar vid Bergs Förskola och gör färdigt
anslutningarna in till Äskebacka, fortsätter på andra sidan vid Kamperöd
och försöker att få det färdigt in till Hogane och Backa. Vi räknar med att
detta kan vara klart till semestern.
Det som måste vara klart när vi börjar gräva, är att all grävning i
trädgårdarna, som ni ska göra själva, ska var klart när vi kommer (tidplan
kommer att upprättas). Detta för att vi ska kunna ansluta er slang med
den vi kommer med. Tanken är att under hösten blåsa i fiberledningen i
det färdiggrävda området. Är det då inte färdigt in till alla hus så måste vi
vänta. Ta kontakt med någon i styrelsen så ordnar vi fram slang. Vi har en
depå med slang så det finns att ta av.
Det som är lite bråttom nu framöver är att få färdigt alla markupplåtelseavtal. Se till att vi får tillbaka dem så fort som möjligt. Vi har inte tid att
ringa och påminna om detta.
För att få den utlovade anslutningskostnaden måste alla avtal vara
påskrivna och återsända till föreningen. Ni som tvekar kan inte räkna med
att få det utlovade priset för anslutning.
Vi kommer att hålla utlovat pris fram till att grävmaskinen har kommit

fram till fastighetsgränsen. För dem som vill ”hoppa på” när vi är i
närheten med grävningen, skriver vi ett bindande avtal på plats.
Företagsavtalen kommer och till nyanmälda skickas avtal ut.
För er som bor på Kamperöd och kommer att beröras av den nya 161:an,
kan vi inte göra något undantag. Antingen väljer ni att vi ansluter er
fastighet nu eller så får ni ta tilläggskostnaden om ni vill ansluta er
senare. Den kostnaden som ni nu lägger har ni rätt att få ut av
Trafikverket vid en eventuell inlösen av fastigheten pga av vägbygget.

Har ni anslutningsavtal och markupplåtelseavtal liggande? Se till att
underteckna och skicka till föreningen. Ni som redan skickat in era avtal
kan bortse ifrån denna påminnelse.
Vid eventuella frågor: info@skredsviksfiber.se
Hemsida: www.skredsviksfiber.se
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