Hej och god fortsättning på det nya året

Hoppas att alla haft riktigt sköna och trevliga helger. I MSB har det jobbats på under
helgerna och senaste nytt på fiberfronten är följande:
- Föreningen har under november och december haft ett antal avtalsträffar där alla i området
kunnat komma och ställa frågor samt skriva mark- och anslutningsavtal till sin fastighet. Det
har gått över förväntan och föreningen har idag drygt 250 ! anslutningsavtal påskrivna.
- MSB har tidigare haft en upphandling för systemleverantör ute men föreningen har nu tagit
ett omtag och lagt ut en ny upphandling, den innefattar både byggnation och grävning och
avslutas i mitten av februari. Vår målsättning är att ha skrivit avtal under februari månad.
- Jordbruksverket, som är den myndighet som beslutar om bidrag för bredband på
landsbygden, har nu fastställt de nya reglerna som gäller fr.o.m. 14 december 2015. De har
börjat gå igenom alla ansökningar och kommer att lämna besked till alla bidragssökande
inom kort. Inga beslut är ännu meddelade i Västernorrland så håll tummarna att de kommer
att ge MSB ett positivt besked.
Föreningen hoppas på att få ett besked från Jordbruksverket inom kort och att sedan kunna
fortsätta planeringen av projektet. Föreningen har ju förhoppningen att, om bidraget beviljas,
kunna börja bygga under våren 2016, så fort tjälen gått ur marken. Naturligtvis under
förutsättningen att tillräckligt många har anslutit sig och att årsmötet/stämman som kommer
att bli säger ja till en byggnation. Det är ju alla Vi medlemmar tillsammans som bestämmer.
Har Du inte skrivit avtal ännu så är det dags nu. Vi vill ha in alla avtal snarast för att kunna
beräkna kostnaden för anslutningarna innan årsmötet. För närvarande hoppas föreningen
kunna ha årmötet/stämman i slutet av mars men det beror helt på när beskedet från
Jordbruksverket kommer.
Ta gärna kontakt med Din områdesansvarige för att skriva avtal eller om Du har några frågor
kring projektet. Det går också bra att Du postar avtalen, vi behöver 2 avtal påskrivna, ett till
föreningen och ett som skickas tillbaka påskrivet av föreningen till Dig.
Om Du väljer det senare alternativet så ska Du skicka det till:
MSB Byafiber, c/o Mikael Edman, Ortsjön 153, 862 95 Njurunda.
Till sist vill MSB meddela att det kommer att bli ett medlemsmöte, den 1 mars kl. 19.00 på
Majskansen, där föreningens kommunikationsoperatör Zitius kommer att presentera utbudet
av tjänster som kommer att finnas att teckna i fibernätet.
Förutom vår hemsida, www.msbbyafiber.se, som uppdateras kontinuerligt med både
projektets framsteg och antalet som ansluter sig med att skriva avtal så har vi nu också en
facebook-grupp där alla nyheter kommer att presenteras. Gruppen heter Maj-Söröje-Bölom
MSB Byafiberförening, gå in och anslut Dig så får du alla nyheter direkt när sidan
uppdateras.
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