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Här var det lite nyheter om vad som händer i Skredsviks Fiber.
Den 16 maj hade vi vår extra stämma. Besluten som togs var att byta stadgar,
utöka styrelsen med 2 ledamöter samt ersätta 2 i styrelsen. De som avgick var
Alf Jantén och Patrik Olsson. Ny ordförande blir Ingrid Karlsson Hede. Nya i
styrelsen blir Eva-Stina Framvik Granhogen, Kerstin Kristensson Myrhagen,
Mathias Caesar Hogstorp och Stig Aspång Bången.
Beslut togs om ett maxpris på 17500 kr / anslutning. Detta beslut baseras på en
totalkalkyl som vi beställt av ByNet och som förutsätter ett minsta antal
anslutningar på de som hade anmält intresse senast 12 maj . Sist men inte minst
beslöt vi att projektera vidare tills vi får bidraget beviljat då vi startar på allvar.
Stadgarna kräver en stämma till för att de skall bli giltiga. Allt för att vi skall få
möjlighet att redovisa moms.
Det som ligger på tur närmast är att vi lägger med fiberslang ihop med
Vallenstams byggprojekt på Gunnarby. Det beräknas börja i början på juni. Vi
kommer att börja med att skriva markupplåtelseavtal för fiber utmed sträckan
Berghogen - Gullmarsberg där Vattenfall skall lägga ner ny jordkabel.
Grävningen där beräknas börja i september. Fiberslang är en plastslang c:a 20
mm i diameter vilken vi sedan blåser in fiberledningen i. Där det bara ligger
slang läggs en liten matta ovan med metall i för att vi skall hitta slangen i
framtiden. Alla ledningar kommer att mätas in med GPS och hamnar hos
”Ledningskollen” för att kunna märkas ut vid kommande grävningar.
Det kommer många frågor om vad vi får för produkter vid anslutningen av
fibern. Det är 3 saker som kommer direkt. Det är vanlig telefoni, ni har kvar ert
gamla nummer, bredbandsuppkopplingen mot era datorer samt anslutning av tv.
Till det kan ni ansluta inbrottslarm samt även larm för att få hjälp av hemtjänst.
Utbudet av tv-kanaler är alla de kanaler ni kan ta emot idag via parabol eller
Boxerpaket. Det som ingår i avtalet motsvarar ett enkelt boxerpaket, resten är
tillval. Utrustningen i hemmet medger att ni kan se på flera tv samtidigt med
olika kanaler. Ni kan få det trådlöst alternativt med sladd. I standardpaketet
ingår 2 fasta anslutningar. Det som kommer till utöver detta debiteras extra. Den
enda aktören idag som står för utrustningen i hemmet är Telia. Har ni något
längre abonnemang hos Telia så flyttas det över. Abonnemang med andra gäller
bindningstiden ut. Vårt råd är bind inte upp er för några längre abonnemang
någonstans så ni inte blir sittande med dubbla kostnader.
Vi hoppas att vi skall kunna få en del av nätet i drift i bästa fall om 1,5 år.
Ramavtalet med Telia skall vi lägga ut på vår hemsida. www.skredsviksfiber.se .
Gör till en vana att gå in där då och då, där kommer mer information
fortlöpande.
Varma sommarhälsningar från styrelsen.

