Till medlemmarna i Nösemarks Fiber Ek. förening
Vad händer med fiber i Nössemark?

Statligt bidrag till fiberföreningar för 2013 är fördelat. För Västra Götalandsregionen
innebar detta att de första 45 föreningarna i kön får tilldelning i år. Vi ligger på
plats 73. Blir det samma tilldelning nästa år kan vi räkna med att komma igång
med projektet under våren 2014.
Vi som arbetar med projektet ligger inte på latsidan. Deltar i informationsträffar
som arrangeras av V. Götalandsregionen och Dals-Eds kommun. Det är ganska
komplicerade frågor såsom markupplåtelseavtal, upphandlingsfrågor enligt
offentlighetsprincipen av entreprenörer och operatörer. (de som skall fylla fibern
med tjänster.)
Det nya vi kan informera om är att Vattenfall erbjudit oss att lägga med vår
fiberkabel när de skall gräva mark/sjökabel från Lilla Säm till Dalen samt i
Rörviken mot Rödsäter. Detta är ett beslut som vi måste ta innan vi vet om vi
överhuvudtaget kommer igång med fiberprojektet. I detta ärende har vi sökt
kommunens stöd och väntar på svar. Erbjudandet från Vattenfall är gynnsamt och
sparar mycket arbete för föreningen.
Det arbete som pågår internt är att uppdatera en karta och pricka in alla
fastigheter där vi fått en preliminäranmälan. När detta arbete är klart kommer en
konsult att beräkna kostnaden. Utifrån detta beräknar vi det statliga stödet och får
sedan fram en ungefärlig kostnad för varje fastighet. Denna kostnad kommer inte
att kunna redovisas i samband med föreningsstämman 2013-06-30. När vi har
kostnadsbilden klar kommer vi att kalla alla medlemmar till nytt möte.
Eftersom vi inte kommer igång under 2013 öppnar vi för ytterligare anmälningar
under hela 2013 utan extra kostnader som tidigare aviserats. Hjälp till att föra vår
sak vidare, - prata med era grannar och andra i området. Ju fler medlemmar ju
lägre kostnad.
Gå in på vår hemsida. Vi lägger kontinuerligt ut information.
http://nossefiber.se
Betala gärna in medlemsavgiften för 2013 till vårt bankgiro 867-6678. För boende i
utlandet; Medlemsavgiften för 2013 är 100 kr
IBAN; SE17 8000 0823 4700 3554 2653 Bankens BIC: SWEDSESS
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