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Information från Styrelsen .
Verksamheten rullar på med att få i gång projekt Skredsvik Fiber.
I skrivande stund har vi c:a 157 st. intresseanmälningar. Vi har möten
fortlöpande med övriga föreningar i Bokenäset och intresset blir allt större för att
ansluta sig.
Det som händer inom det närmaste är att Vattenfall planerar att byta ut och
förstärka sitt elnät från stationen i Berghogen med ny ledningsläggning till
Jordfall vidare västerut för att så småningom nå Dragsmark och över till Ängön.
Det blir även en ny ledning från Berghogen mot Äskebacka – Ormestad –
Gullmarsberg. Dessa skall börja läggas nu under vår och sommar.
Fiberföreningarna får nu möjlighet att få med slang i samma schakt. Inte
kostnadsfritt men däremot till en reducerad kostnad mot om vi skulle gräva
själva. Till det skall det i den nya vägen för Vindkraftspark Gunnarby grävas ner
kabel från Björke till Studseröd. Där får vi möjlighet att få med en slang för
fiber. Samma villkor som med Vattenfall. Styrelserna har haft möten med bägge
parterna och vi planerar samförläggning.
Detta sammantaget gör att det nu börjar närma sig förverkligande av våra planer.
Dock är det mycket kvar. Nu gäller det att vi blir tillräckligt många
intresseanmälda så kostnaden för anslutning kan hållas nere.
Det vi behöver hjälp med i styrelsen är ditt engagemang. Finns det frivilliga
krafter som kan lägga några timmar i veckan dels med medlemsvärvning
därefter med rent praktiskt arbete??? Hör av er!!!
Det vi vet från andra liknande projekt i grannkommunerna är att börjar vi gräva
så är intresset stort att ansluta sig. Mycket bättre är att ansluta nu så underlättas
projekteringen. Prata med grannar och vänner i bygden diskutera för och emot
fiber. Kontakta oss i styrelsen om ni har frågor. Telefonummer och e-postadresser hittar ni på www.skredsviksfiber.se.
Tänk även på att Telias kopparnät nog inte blir så gammalt om vi drar fram fiber
i bygden.
Varma hälsningar
Styrelsen.

