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Hej alla fibervänner

Nu har det hänt saker...

2016-04-12

Den 5 april hade Föreningen årsmöte.
Det var 106 röstberättigade medlemmar närvarande.
Kvällens stora punkt var byggnation av Fibernät och

MEDLEMMARNA RÖSTADE ENHÄLLIGT JA.
Men först....
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Revisor
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Efter de vanliga årsmötespunkterna kom den stora punkten om att bygga fibernät.
- Det är nu 77% av de intresseanmälda fastigheterna som skrivit anslutningsavtal - ca 310 st.
- MSB ska skriva avtal med totalentreprenören Fibergruppen AB för byggnationen av
fibernätet. Avtalet innehåller grävning, fiberblåsning och installation.
- Ovansjö/Ulvberg samt delar av Sörfors/Norrfjolsta är borttagna ur vårt område p.g.a.
ändrade bidragsregler och beslut, det innebär att föreningens område är minskat med ca 60
fastigheter och ca 10.000 meter nät.
- Fibergruppen AB kommer att anställa en projektör på heltid som är stationerad i Sundsvall.
- Fibergruppen startar projekteringen senast 20 dagar efter att vi erhållit positivt beslut från
Länsstyrelsen. Byggstart blir därefter under försommaren 2016, byggtid ca 12-18 månader.
- Kostnaderna för byggnationen uppgår till ca 21.000.000 kr, baserat på 10,4 mil.
Intäkterna består av:
Landsbygdsprogrammet som bidrar med 60 %.
Medlemmarnas egna insatser 30%.
Ev. lån 10%
Ovanstående är beräknat på 340 anslutningar, som ska ha inkommit vid projektets slut.
ERBJUDANDE TILL MEDLEMMARNA:
- Insats 5.000kr + 12.500kr, totalt 17.500kr.
- Byanätsavgift 75kr/månad/anslutning.
- Grävning ingår ända fram till huset.
- Mediabox & installation av densamma ingår för de som aktiverar nätet.
Det kommer att finnas 3 alternativ för tjänster:
- Föreningens gruppavtal - 389 kr/månad (Internet 100/100Mbit/s, fast telefon, 27 TV-kanaler).
- Zitius övriga utbud som du själv tecknar på www.qmarket.se.
- Att inte teckna några tjänster direkt.
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Efter att all information presenterats var det dags för beslut i frågan. Ordförande för mötet,
Ulrika Hådén, frågade medlemmarna om alla röstade för att en byggnation av fibernät i
området Maj-Söröje-Bölom skulle ske (under förutsättning att föreningen får bidrag från
Länsstyrelsen). MEDLEMMARNA RÖSTADE ENHÄLLIGT JA.
Nu är det alltså beslutat att MSB Byafiber ska bygga ett fibernät i området, så vad
händer i väntan på beslutet från Länsstyrelsen?
- Styrelsen fortsätter att undersöka möjlighet till samförläggning med företag för att få ner
byggnationskostnaden.
- Upphandling av drift & underhåll för det färdiga nätet kommer att ske.
- Upphandling av gruppavtal.
- Styrelsen kommer det kommande året att utreda långsiktigt ägande av nätet.
- Anslutningsavtal och Markavtal kommer att fortsättas att tecknas, ju fler föreningen får in
desto mindre lån kommer föreningen att behöva ta. På hemsidan ligger nu en ny fiberkarta
ute, där kan Du se vilka som skrivit avtal och vilka som ännu inte kommit sig för att skriva.
Hjälp gärna till att prata med Dina grannar, vänner och bekanta, ju fler som ansluter sig
desto bättre blir kalkylen.
- Föreningen kommer att skicka ut fakturor på resterande belopp till alla som
tecknat avtal. Vi har förlängt betalningstiden på denna faktura till 45 dagar.
Nu är det alltså dags, har Du inte skrivit avtal ännu så är det nu det ska ske.
Tänk på att det kommer att bli väsentligt mycket dyrare att ansluta sig senare när allt är klart.
Tvekar Du för att Du tycker att det blir mycket pengar att betala direkt så finns en bra
lösning, ett fiberlån, gå in på http://payexlana.se/fiberlan och läs om deras förmånliga
erbjudande eller ta kontakt med Din egen bank för att se om Du kan låna, Du vet väl att
värdet på Ditt fastighet ökar i och med att det finns fiber indraget.
Så ta nu kontakt med Din områdesansvarige eller någon i styrelsen för att skriva avtal. Alla
kontaktuppgifter finns på hemsidan www.msbbyafiber.se.
Det går också bra att Du postar avtalen, de finns att skriva ut på hemsidan, vi behöver 2
avtal påskrivna, ett till föreningen och ett som skickas tillbaka påskrivet av föreningen till Dig.
Om Du väljer det senare alternativet så ska Du skicka det till:
MSB Byafiber, c/o Mikael Edman, Ortsjön 153, 862 95 Njurunda.
Glöm inte att titta in på hemsidan, www.msbbyafiber.se, den uppdateras kontinuerligt med
nyheter om projektet. Du vet väl att Du även kan läsa alla tidigare Nyhetsbrev på hemsidan.
Har du några frågor, har Du inte tillgång till internet eller behöver Du hjälp med att
skriva avtal så kan Du hör av Dig till:
Thomas Vestman på 070-315 16 81 eller Maria Sjöberg på 070-644 21 07
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