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Hej alla medlemmar och fiberintresserade!
Hoppas att alla haft en härligt vilsam sommar trots ostadigt väder .
Vi har nu haft två välbesökta informationsmöten. Det ena på Majskansen och det
andra på Lucksta IP. Vi tackar alla för det otroligt stora intresset hos totalt ca.160
besökare.
Flera medlemmar har också meddelat att de inte kunde närvara men önskade
information via mejl från möten
En sammanställning kommer här.
Detta var agendan:
• Lägesrapport
Vi informerade om antalet intresseanmälda, både för fasta hushåll och för
fritidsboenden. Ca 90 % av alla fasta hushåll i vårt område har gjort en
intresseanmälan.
En fråga som dök upp på båda mötena var att det fanns fler intresseanmälda än
betalande medlemmar. I dagsläget har vi inte begärt att det är nödvändigt att vara
medlem i föreningen utan gäller först när ett avtal för anslutning av fiber ska skrivas.
Sen start har ju en hel del hunnit hända och då vi är en ekonomisk förening som har
som mål att den totala kostnaden för alla som vill ansluta sig ska bli så låg som
möjligt, så ser vi förstås helst att alla som visat sitt intresse också nu tecknar sig som
medlem så vi kan fortsätta med att göra ett så bra förarbete som möjligt själva innan
vi måste köpa tjänster. En del medlemmar har gjort en avbetalning på sin
anslutningsavgift genom att har sätta in mellan 2000-10000:- på vårt bankgiro. Detta
för att vi ska kunna komma igång med föreningens förarbete.
Avbetalning sätts in på bankgiro: 567-2241 och märks med avbetalning, namn,
fastighetsbeteckning.
Medlemsavgiften uppgår endast till 200 kronor och sätts in på bankgiro: 5672241
 Fiberkartan
Vi visade vårt främsta verktyg, fiberkartan där Ni kan se hur området ser ut.
Detta har varit vårt arbetsverktyg för att finna alla hushåll i området och även gett;
- Underlag för beräkningar och planering
- Basfakta att överföra till systemleverantör för slutprojektering
Gå in på : www.fiberkartan.se/548
Vi berättade om samförläggningen i Veda tillsammans med EON och visade en del
foton tagna under arbetets gång. Berättade om teknikvalen som hade gjorts där. Ca
2 km har nu grävs där och har gett oss en bild av hur det kommer att fungera när vi
sen sätter igång i stor omfattning, totalt 11 mil innan allt är klart. Tillstånd, logistik,
avtal, planering osv krävs för ett så stort arbete.
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 Jordbruksverket
Information om att Jordbruksverket har fått in vår ansökan i april-15. Vi kompletterar
den allt eftersom det dyker upp andra förutsättningar i reglerna. Som en följd av vissa
av de ändringar i förutsättningarna som skett så görs nu en ny upphandling av
systemleverantör.
Vi har en förhoppning om att kunna få ett beslut om bidraget blir beviljat innan
årsskiftet.
 Budget
Vi visade på olika jämförelser med vad det idag kan kosta för ett hushåll med tv, tele
och internet. Fakta är taget från konsumentverket och Zitius hemsida. Var och en kan
själv göra en jämförelse för att se hur det kan se ut för just ert hushåll.
Jordbruksverket har för avsikt att bevilja stöd med 60 % av kostnaderna, så varje
hushållsanslutningsavgift blir enligt deras beräkningar förhoppningsvis inte mer än
15.000 – 20.000 kr.
 Tidplan
- 2015 Nu;
Teckna anslutningsavtal
- 2015 Nu;
Teckna markägaravtal
- 2015 Aug;
Teckna avtal med Zitius
- 2015 Sep-Okt; Systemleverantörsupphandling 2.0
- 2015 Hösten;
Upphandling grävning och material
- 2015 Hösten;
Finansiering
- 2015 Hösten;
Detaljprojektering
- 2016 April;
Byggstart!!!
Detta är en tidplan som vi hoppas att kunna följa och alla medlemmar och
fiberintresserade är en viktig del i detta.


Avtal

-

Markägaravtal
Kommunikationsoperatör - Zitius
Anslutningsavtal

Förslagen på Markägaravtalet och Anslutningsavtalet finns idag hos en jurist för att
det ska bli juridiskt korrekt för alla parter. Vi planerar att ha öppet hus när dessa är
klara för att alla medlemmar ska kunna komma och skriva under. Det är en onödig
kostnad vi slipper lägga på anslutningsavgiften om vi inte behöver skicka post till alla
utan att medlemmarna kommer till en bestämd plats där vi finns istället. Ju mindre
utgifter desto mindre anslutningsavgift för oss alla. Det innebär även att vi spar tid
och kommer vidare i vår tidplan.
Om frågor eller intresse att medverka i fortsatt planering finns så hittar Du
kontaktuppgifter till områdesansvariga och styrelsen på www.msbbyafiber.se
STYRELSEN

