Informationsmöte Nr11/2014

Siene-Horla-Kärtared Fiber ek. för.

Anteckningar från informationsmöte för Siene-Horla-Kärtared ek.för.
Datum: 2014-05-13
Plats: Hembygdsgården i Horla
Närvarande : Delar av styrelsen samt områdesrepresentanter.

Mötet öppnades av ordförande Egon Gårdesson som hälsade alla välkomna.
Sven-Olof Karlsson informerade medlemmarna om deras roll som områdesrepresentanter och frågor
från representanterna diskuterades.
Fiberföreningens region Siene-Horla-Kärtared är uppdelad i 16 områden. Varje område har 2-4
områdesrepresentanter. Dessa områden varierar i antal hushåll och procentuell uppslutning.
Först och främst skall områdesrepresentanterna prata med alla de hushåll som ännu inte har gått
med i föreningen. Detta för att vi ska få en bättre bild av vilka som är intresserade och vilka som inte
vill ansluta sig till fibernätet. Med detta som grund kan föreningen göra en första projektering som
skall vara till underlag för att söka bidrag från Landsbygdsprogrammet i september. Det bestämdes
att områdesrepresentanterna skall ha informerat och pratat med alla hushåll före den 1 augusti
2014.
Ove Ritzby informerade om vad det uppskattningsvis kommer att kosta om man ansluter sig i
efterhand. Vid en efteranslutning har föreningen ingen möjlighet att söka bidrag och därför
tillkommer det kostnader utöver den insats som ursprungsmedlemmarna har betalat. De fasta
kostnaderna utöver insatsen uppskattas till 6300 kr. Dessutom tillkommer kostnader för material och
grävning till närmaste fiberskåp. Exakt hur finansieringen skall se ut för efteranslutning är upp till
medlemmarna att bestämma vid ett årsmöte.
Ove presenterade även en kalkyl som visar hur lång tid det kan ta att betala sin insats om man får en
lägre månadskostnad med fiber. Detta är givetvis individuellt då medlemmarna idag har olika
abonnemang. Kalkylen kan justeras i arket till medlemmens egna kostnader.
Information om varför man bör välja fiber samt kartor över delområden delades ut till alla
områdesrepresentanter. All information inklusive de kalkyler som presenterades av Ove finns på
föreningens hemsida www.shkfiber.se.
Övriga uppgifter för områdesrepresentanterna blir att samla in underskrifter till markavtal, hjälpa till
med projektering samt kontrollera att allt blir bra när det grävs i respektive området. Ytterligare
uppgifter kan bli aktuella allteftersom projektet fortskrider.
Mötet avslutades med kaffe och smörgåstårta.
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