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Arbetet med kanalisationen – rapport:
Arbetet med att förlägga kanalisationen har nu pågått under nära nog två månader.
Sträckan Stommen – Högelund är klar, likaså Stommen – Bastun. Sträckningen går
vidare mot Liden och Skrumserud vilket innebär att Tisselskogs Dalen också är klar.
Runt Jul blir Liden klart och kanske hinner vi få ner slang till Skrumserud där vi möter
tidigare samförläggning med Vattenfall.
När så sker går vi in i januari och därmed finns en risk att vi tvingas till ett grävuppehåll
om det blir vinter med tjäle i marken. Vi återupptar då arbetena så snart tjälen släpper
fram i vår. Blir vintern tvärtom mild fortsätter vi så långt vår ekonomi tillåter.
Extra stämma
För att vi ska kunna fortsätta gräva utan uppehåll och för att ni ska få era anslutningar
klara krävs att vi får fram mer pengar. Detta måste ske på två sätt; dels genom att ni
betalar in kapitalinsatserna när vi skickar ut fakturor och dels genom att vi tar banklån i
väntan på att stödet ur landsbygdsprogrammet betalas ut vilket kanske inte sker förrän
hösten 2015.
För att få lån krävs en borgenär, vilket Bengtsfors Energi Nät AB erbjudit sig att ställa
upp som. Vi vill på en extra stämma informera er om vilka villkor som gäller när det
gäller lånet och borgensåtagandet.
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Vi kommer därför att kalla till extra stämma när vi enats om ett avtal med Benab.
Förhoppningsvis kan denna stämma hållas i slutet av januari.
Modifiering av betalplanen
Vi har räknat ut att vi kommer att behöva göra en liten förändring i betalplanen av
kapitalinsatserna. Dock inte utan ert samtycke. Vi föreslår att den fjärde och sista
inbetalningen delas upp i två mindre delar där den sista är rörlig beroende på
slutkostnad. På så sätt kan vi jobba framåt och kanske kunna färdigställa nätet utan
onödiga förseningar.
Släpande inbetalningar
Tyvärr har vi flera föreningsmedlemmar som av olika anledningar inte följt betalplanen
och släpar efter med sina kapitalinsatser. För närvarande uppgår den siffran till dryga
80 000 kronor, vilket är mycket pengar för oss.
Vi har tidigare informerat om problemet som tar mycket tid och energi, som vi hellre
lägger på att få färdigt nätet i tid.
För att inte projektet ska avstanna blir vi tvingade att under januari månad anlita en
inkassobyrå för att få in de saknade medlen.

Slutligen vill vi passa på att önska er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Vår förhoppning är att vi alla ska ha en fungerande bredbandsuppkoppling via fiber
innan detta nya år, 2015, når sitt slut.

Varma fiberhälsningar
Styrelsen
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