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Månadsbrev februari
Ur innehållet:

• Val av tjänster i nätet
• Blåsning och svetsning av fiber
• Rapport från extrastämman
• Frivilligt medlemslån

Hej!
I februari månads informationsbrev har vi glädjen att meddela att slutfasen av
nätbyggnationen har börjat. Detta utan stödbesked från Jordbruksverket. Föreningen
har på extrastämman beslutat att bygga nätet färdigt och driftsätta detsamma utan att
ha fått besked om stöd ur landsbygdsprogrammet. Detta innebär att ekonomin kommer
att bli ansträngd och att vi utöver att debitera ut upp till 24 000 kronor, även kommer
att ha lån på en bra bit över två miljoner kronor. För att bli helt färdiga kanske det krävs
ännu mer pengar i väntan på stödutbetalningar.

Val av tjänster i nätet:
Vi behöver omgående ha svar på vilket av de två möjligheterna till tjänster ni avser att
förse ert hus med. Ni kan välja mellan Telias kollektiva paketlösning med 30 TV-kanaler
samt ytterligare tre norska kanaler. (Se bifogat informationsblad), eller så kallad öppen
fiber där ni själva väljer vilka tjänster och leverantörer ni vill ha i er uppkoppling. Den
senare lösningen avtalar ni direkt med Bengtsfors Energi Nät AB (Benab) om.
Vi förordar starkt den kollektiva lösningen då denna är så fördelaktigt prissatt att inget
annat kan konkurrera. Vill man ha ytterligare kanaler utöver de i det kollektiva paketet
så blir det ett avtal direkt mellan den enskilde medlemmen och Telia. Faktura för extra
kanaler kommer då direkt från Telia.
Vi vill att ni omgående svarar med mail till vår e-post: fibernet@tisselskog.se
Ange ”Kollektiv anslutning” eller ”Öppen fiber”, ert namn, fastighetsbeteckning och
adressen till det/de aktuella huset/husen. Har ni flera hus som ska anslutas vill vi veta
vilka hus som ska ha de olika tjänsterna.
Avser ni att inte alls ansluta er till någon tjänst så anger ni ”Passiv anslutning”.
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Saknar ni e-post skickar ni istället ett brev till adressen längst ner på denna sida.
Anledningen till att det är bråttom är att det är 10-12 veckors leveranstid på den
utrustning som krävs för att förse er fastighet med tjänsterna. Vi behöver svar absolut
senast 15 februari och helst tidigare än så.
Blåsning och svetsning av fiberkabel:
Vi har nu startat arbetet med att blåsa i fiber i slangarna och att svetsa desamma för att
få ett färdigt nät. Målet är att detta arbete ska vara slutfört runt påsk och vi har även
som målsättning att alla ska vara uppkopplade runt midsommar. Telia behöver flera
veckor på sig att installera och konfigurera utrustning från kopplingsskåp till varje
anslutet hus. När detta arbetet är slutfört kommer vi att påbörja arbetet med att ansluta
det sista området, Skärbo. Vi aviserar redan nu att det eventuellt kan komma att bli
aktuellt med ytterligare en utdebitering för att finansiera sträckningen, beroende på
kostnaden för anslutningen. Mer om detta kommer troligen på ordinarie årsstämma i
vår.
Rapport från extrastämman:
Extrastämman som hölls i Tisselskogs församlingshem i januari blev mycket välbesökt
och hade egentligen bara en punkt att besluta om, nämligen godkännande om utökade
lån i bank med hjälp av Benab som borgensman samt frivilliga föreningsmedlemmar
som borgensmän.
Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag om att tillföra mer pengar genom
ytterligare lån för att bygga nätet färdigt.
Efter mötet hölls en diskussion bland annat om hur Skärbo ska anslutas till nätet.
Medlemslån:
För att få fram ytterligare medel för färdigställandet tar vi tacksamt emot frivilliga lån
eller borgensåtaganden från er som känner att ni vill bidra.
Ett 20-tal personer anmälde sig på extrastämman för att bidra med antingen direktlån
till föreningen eller i form av borgensåtagande för ytterligare banklån. Känner ni att ni
vill bidra så hör ni av er till kassören Brita Jansson på e-post janssonbrita@outlook.com
eller på telefon 0531-43059.
Med vänlig hälsning
Styrelsen
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