Påminnelse från informationsansvarig, 2012-10-18
Vill Du vara med i Fibersatsningen - eller vad är det som får dig att tveka?
Jag skriver dessa rader utifrån min roll som informationsansvarig och ledamot i Eksta
fiber Ekonomisk förening. Har du synpunkter och frågor om innehållet, får jag be dig
kontakta mig. Det vore trevligt, då jag anar att vi inte lyckats nå ut med informationen
till dig på ett tillräckligt tydligt sätt?
Vi saknar många medlemsansökningar utifrån de 150 som tidigare visat intresse och
bland den stora skara som ville hålla sig uppdaterade för senare beslut, å andra sidan har du tid på dig till söndag!
Det råder tydligen även en viss oro i Eksta socken kring frågan om anslutning till
fibernätet eller inte. Osäkerheten tycks bero på avsaknad av den slutliga prislappen
för anslutning och om de 500 kr som skall erläggas till den 1 november?
Ingen vet idag hur mycket en anslutning kostar innan vi vet hur många vi blir. Om vi
skall se till snittet hos övriga socknar så ligger priset strax över 15 000 kr.
Känns det bättre om min personliga uppskattning säger att vi kommer att ligga under
15 000 kr? För där tror jag att vi kommer att hamna, utan att liksom alla andra ha den
allra blekaste aning. Vi vet vad BRS Networks vill ha för sitt arbete, men gräventreprenaden är inte upphandlad, så den kostnaden har vi ingen aning om. För att vara
på säkra sidan, så kan priset lika väl uppskattas till 17 000 kr, med förhoppning att
det blir billigare. Vad som talar för det är bl.a. markens beskaffenhet i Eksta. Känns
det bättre nu?
Om det mot förmodan inte blir någon Fiber i Eksta, vilket jag kan tycka är både
osannolikt och högst märkligt, ja då återbetalas givetvis din insats 200 kr och de
pengar som finns kvar att fördela, efter det att nerlagda kostnader till beslutsdatum
räknats av. Tills idag har föreningen kostnader;
Registrering vid bolagsverket 1400 kr
Hemsidan ca 500
Medlemsinsats vid fibernät Gotland 1 000 kr.
Dessa kostnader kan jag lova att stå för, om det inte blir någon fiber i Eksta, så att
den orolige kan få tillbaka sin insats!
I så fall skulle Eksta socken bli den hitintills enda socken av Gotlands samtliga socknar, som i brist av intresse inte genomför planerat fiberprojekt utifrån den tidigare
intresselistan! Sannolikheten, att detta skulle inträffa anser styrelsen som minimal
eller till och med utesluten.
Vi har idag 370 fastigheter i Eksta, så en realistisk anslutning är minst 150 fastigheter, vilket är 40% av alla fastigheter vilket troligen är den lägsta %-satsen anslutna
bland Gotlands alla socknar. Så målsättningen bör givetvis realistiskt sättas högre än
150 fiber anslutningar.

Efter den 1 november när din medlemsansökan och betalning erlagts, kommer
anbud att tas in på gräventreprenaden från ett antal företag. När styrelsen väl har
dessa anbud klara, ja då kan en kostnadskalkyl presenteras.
Det är i nuläget angeläget att du som fortfarande är intresserad av fiber lämnar in
din medlemsansökan senast söndag den 21 oktober! Du kan sända den via post eller
inscannad kopia till Anna Lickander eller lämna den personligen vid Fiberföreningens
“öppet hus” på söndag i Bygdegården mellan kl. 13 – 15. Det är samtidigt ett tillfälle
att få svar på dina frågor och träffas för lite gemenskap.
Din medlemsansökan, och aktuella avgifter som enligt tidigare styrelseinformation
skall vara betalade till den 31 oktober är den fullmakt styrelsen behöver för en så bra
underlag som möjligt i upphandlingsprocessen.
Har du fortfarande frågor se till att framföra dem till mig eller till övriga i styrelsen,
antingen vid söndagens öppet hus eller via mail, telefon eller personligt samtal med
någon av oss.
Givetvis är det fullt möjligt att säga nej eller känna sig tveksam, men det underlättar
givetvis inte styrelsens engagemang och arbete, att förbättra infrastrukturen i Eksta
och anpassning till dagens och framtidens teknik. Ingen kan dock sia om framtiden,
varken styrelsens ledamöter eller någon annan. Så valet är givetvis ditt och ingen har
synpunkter på ditt beslut.
Välkommen i fibergemenskapen!
Bengt Harrsjö
informationsansvarig
Telefonnummer och mailadresser till styrelsen hittar du här:
http://www.ekstafiber.se/for-styr.htm

