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Information från styrelsen.
Idag passerade vi 200 intresseanmälningar. Hjärtligt välkomna till alla som har
tillkommit efter förra utskicket.
Vårt arbete för att förverkliga projektet fortgår. Vi har nu bestämt dag för
stämma. Det blir den 16 maj kl. 19 00 i Bygdens Hus Skredsvik. Kallelse
kommer senare. Just pågår arbetet med att få fram en preliminär
anslutningskostnad för varje hus. Det skall presenteras på stämman. I maj
kommer vi att samförlägga slang i den nya vägen mellan Björke o Studseröd, då
elkabeln till vindkraftverken skall läggas. Markupplåtelseavtal för den sträckan
skall skrivas så fort det går.
Det har uppkommit frågor på om kapaciteten i det nät vi planerar. Det vi
kommer att erbjuda är upp till 100 mb/s till en månadskostnad på 299 kr +
föreningens kostnad någonstans mellan 50 – 100 kr/månad. Totalt per år 4788
vid en månadskostnad på 399 kr. 299 kr/månad är den kostnad Telia idag
debiterar. Då ingår tv, telefon och bredband. Även utrustningen som krävs i
huset ingår. Till en högre kostnad/månad finns möjlighet att få upp till 1000
mb/s med samma utrustning.
Avtal med Telia idag som löper flera år framåt kommer Telia att föra om så ni
kan använda fibernätet. Däremot ni som har avtal med andra operatörer får vänta
in avtalstidens utgång. En rekommendation är att har ni anmält er för fiber bind
inte upp er någonstans gällande tv-, tele- o bredbands-abonnemang. Vänta och
se när vi kan få fram er anslutning.
Nu kommer även Hogstorps samhälle få möjlighet att få fiber. Vi har gjort ett
utskick där före påsk och kommer att hålla ett informationsmöte på
Bräckevallen den 25/4 kl. 19 00. Inbjudan kommer under kommande vecka.
Informera era grannar att vi närmar oss förverkligande av projektet. Vi vet att
börjar vi gräva så kommer många nya. När ni har anmält er så betala direkt via
bankgiro 813-0544. Kommer inget inbetalningskort. Det fattas fortfarande en
del avgifter från tidigare anmälda.
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