Eksta Fiber – rapport från styrelsemöte 2012-10-02
Öppet hus
Föreningen inbjuder till öppet hus i bygdegården söndagen den 21 oktober kl 13.0015.00. Det blir tid för både samvaro och att svara på alla frågor och funderingar som
kan finnas rörande fiberprojektet. Frågor och svar därifrån läggs ut på hemsidan.
Kaffe serveras.
Medlemsansökan
För den som vill lämna in ansökan om medlemsskap vid öppet hus den 21 oktober är
det ok – annars är sista dag för inlämnande den 19 oktober. Det är naturligtvis av
största vikt att de som är intresserade lämnar in medlemsansökan, då antalet
intresserade är ett viktigt underlag vid offertförfrågan och fortsatta diskussioner med
operatör och blivande entreprenör(er).
Anslutningsavgiften
Beräknande av anslutningsavgiften - ”en trestegsraket”:
1. Styrelsen återkommer med en mer preliminär prisbild efter den 21 oktober utifrån
antalet erhållna medlemsansökningar
2. Efter den 1 november, då antalet medlemmar som betalat sin insats och
medlemsavgift kan styrelsen bli än mer tydliga om kostnaden för anslutning
3. När slutliga anbud från operatör och gräventreprerör(er) är klara kan det slutliga
priset presenteras.
Bidrag från Hembygdsföreningen
Styrelsen har lämnat en anhållan om ekonomiskt stöd till Hembygdsföreningens
styrelse, i enlighet med det förslag som framfördes vid dess stämma.
Hembygdsföreningen har för avsikt att sammankalla till ett extra årsmöte för att fatta
beslut i ärendet. Fiberföreningens styrelse finner det angeläget att så många fastigheter som möjligt kopplas in på fibernätet på en gång till ett så lågt pris som möjligt.
Vi ser det givetvis också som positivt och till glädje och nytta för alla att infrastrukturen byggs ut i vår socken.
Möte med områdesansvariga
Alla områdesansvariga kallas till möte med styrelsen söndag den 21 oktober kl.
15.00 (direkt efter öppet hus) för en genomgång vilka fastighetsägare som av olika
skäl sagt nej eller fortfarande är tveksamma. Alla har givetvis rätt att både vara tveksamma och säga nej, men det är viktigt att vi stämmer av de frågor som föreligger så
att alla får rätt svar på sina funderingar och frågor som förhoppningsvis innebär medlemskap som Fiberföreningen.
Styrelsen förhoppning
är givetvis att alla boende, såväl fast- som fritidsboende, lämnar in sin ansökan och
betalar sin insats- och årsavgift. Därmed stöder man föreningen, även om man till
slut väljer att stå utan anslutning av fiber när andra kopplas upp.
Den som väljer att säga nej kan återkomma, men dessvärre till en högre kostnad
som vi idag inte vet någonting om.
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