Hej alla fiberintresserade!
Nu händer det mer saker inom MSB Byafibers område.
- Över 200 fastighetsägare har nu skrivit anslutningsavtal för fiber till sin fastighet.
Styrelsen riktar ett stort tack till Er som redan skrivit på och hoppas nu att Ni övriga kommer
till kommande träffar eller hör av Er till MSB för att teckna avtal till Er fastighet/fritidsboende.
- MSB Byafiber upphandlar just nu systemleverantör, den som ska bygga nätet. Den
offentliga upphandlingen ligger ute på en officiell upphandlingssida och stängs den 4
december. Efter det ska anbuden granskas och kontakt tas sedan med den som är aktuell
för att skriva avtal med. Föreningens förhoppning är att detta avtal skrivs innan julhelgen.
Nästa steg som sedan ska inledas är grävupphandling, det är den dyraste delen av
kostnaden för hela projektet. När den är klar och vi fått in alla anslutningsavtal så kan vi
räkna ut ett pris på anslutningen.
- Läget ang. bidrag från Jordbruksverket är följande:
Regler för fiber på landsbygden ligger ute på remiss t.o.m. 8 december, därefter kommer alla
ansökningar att läggas ut för beskådning till de kommersiella aktörerna på marknaden.
Därefter tas beslutet om bidragen. MSB kommer därför att få vänta till i januari innan ett
beslut om bidrag kommer från Jordbruksverket.
- MSB Byafibers målsättning är, om bidrag beviljas av Jordbruksverket, att kunna börja
bygga fibernätet under våren/sommaren 2016. Föreningen kommer, efter att
upphandlingarna är klara och beskedet om bidrag kommit, att utlysa ett årsmöte/stämma
under vintern/våren där alla medlemmar tillsammans kommer att besluta om byggnation.
Styrelsen önskar därför få in anslutningsavtal från Er alla före 31 januari 2016 för att kunna
göra en rättvis kostnadskalkyl innan årsmötet.
MSB kommer att ha ytterligare två avtalsträffar innan jul för att alla som ännu inte skrivit
avtal, både anslutningsavtal och markavtal, ska få chansen att göra det. Kan Du inte komma
på något av dem så går det bra att kontakta Din områdesansvarige eller någon i styrelsen för
avtalsskrivning.
Avtalsträffarna är följande datum:
- 14 december kl. 19.00-20.00 på Lucksta IP
- 15 december kl. 19.00-20.00 i kapellet i Västanå

Har Du några frågor om projektet eller avtalen är Du välkommen att ta kontakt med Din
områdesansvarige eller någon i styrelsen.
Alla uppgifter hittar Du på hemsidan: www.msbbyafiber.se
Har Du inte tillgång till dator är Du välkommen att höra av Dig till:
Thomas Vestman 070-395 13 82 eller Maria Sjöberg 070-644 21 07.

Styrelsen i MSB Byafiber önskar till sist Alla Medlemmar en riktigt

God Jul & Gott Nytt År

