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Till alla Medlemmar i Skredsviks fiber
Då grävning pågår för fullt med förväntat slut i början på juni, samtidigt som fiberblåsningen
börjar på allvar, har styrelsen beslutat att ta in en fjärde insats från medlemmarna (dock ej
från de som betalat företagsinsats) om 5 000 sek under maj månad. Extraanslutningar
belastas ej. Vi behöver detta är för att säkerställa en god ekonomi genom hela byggprojektet,
samt för att minimera användandet av vår byggkredit (som vi hittills har klarat oss utan),
vilket är positivt för alla medlemmar, sett till totalkostnaden.
Totalt efter denna inbetalning har varje medlem som tillhör ett privat hushåll och som
undertecknat avtalet innan grävningen gått förbi betalat in 15 000 sek. Vi kan i dagsläget inte
beräkna en slutkostnad fullt ut förrän all grävning, blåsning, lantmäteritjänster mm är klart. De
siffror vi presenterade på stämman ifjol gäller fortfarande. Länsstyrelsen har retroaktivt
ändrat i bidragsreglerna vilket gör att slutsumman inte går att fastställa förrän allt är
färdigbyggt. Det är också en ganska komplicerad beräkning att beräkna hur mycket mer i
statligt bidrag vi kan få in, eftersom vi har en tätort utan bidragsberättigande att ta hänsyn till
liksom särskilt stamledningsnät genom området som vi får kommunala bidrag till.
För de 10 000 sek ni redan betalat in har vi fått c:a 13 mil slang nedgrävd. Vi har blåst i c:a 5
mil fiberledning och satt upp c:a 200 kopplingsskåp. I dagsläget är det framgrävt till 600
hushåll, allt är hittills inmätt med GPS. Det som återstår är att gräva ner drygt en mil slang.
Utöver detta har vi kvar att blåsa i 17 mil fiber, vilket vi inte får statsbidrag för. Vi ska även
montera fyra stycken nodhus samt svetsa alla anslutningar. Vi har fått mycket gjort för de 10
000 sek i kapitalinsats som hittills betalts per medlem.
Vi har nämnt det tidigare i nyhetsbreven att vi håller på med upphandling av
kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör för vårt passiva nät. Upphandlingen är i sitt
slutskede och kontraktet har varit för påseende hos en jurist för att säkerställa att allt är
korrekt och i sin ordning. Styrelsen kommer i snar framtid att informera på hemsida och i
nyhetsbrev vem som kommer att bli vår kommunikation- och tjänsteleverantör.
Det kommer att hållas sedvanlig årsstämma den 15:e juni kl 16.00 i Skredsvik Bygdens hus.
Kallelse kommer senare men boka detta datum då vi kommer att ha med representanter
både från kommunikation- och tjänsteleverantör för information.
Vi har haft och kommer en tid framöver ha en stor belastning på alla plan i styrelsen, för
områdesansvariga, upphandlingsgrupper och administration etc ber vi om överseende med
att vi varit dåliga på att informera er medlemmar den senaste tiden om vad som händer i
föreningen.
En uppmaning till er, bind er inte på långa abonnemang då nätet startar upp under hösten.

Vi önskar alla en trevlig vår.
Mvh Styrelsen.

