Dals Långed 2014-02-05

Hej!
Detta är det andra månadsbrevet som du nu läser. I detta brev ska vi ta upp aktuellt
antal anslutningar och kontrakt, en förskjuten betalningsplan, utskick av
inbetalningskort och vad du bör tänka på när det gäller dina befintliga abonnemang
gällande bredband, telefoni och TV.
Antalet kontrakt ökar hela tiden och vi är nu vid februari månads början en bit över 120
tecknade kontrakt och ännu några anslutningar utöver det. Några medlemmar har valt
att även ansluta intilliggande hus, då det blir ekonomiskt gynnsamt. Vi är säkra på att
inom en eller ett par veckor ha nått 130 påskrivna kontrakt.
Eftersom Landsbygdsprogrammets utformning är försenad och därmed även
kanalisationsstödet samt att det fortlöpande kommer in nya kontrakt, har detta föranlett
oss att ändra betalplanen. Denna finns att se och ladda ner från vår webbplats
www.tisselskog.se. Delbetalningar 2, 3 och 4 blir framflyttade.
När det blir dags för nästa inbetalning kommer ni som betalat första avgiften att få
inbetalningskort sända till er. Ni behöver alltså inte själva hålla reda på datumen.
Nu när vi närmar oss våren och fibernätet börjar bli verklighet är det några saker vi vill
att ni ska ha i åtanke. Försök undvika att binda upp er på nya långa avtal när det gäller
TV, telefoni och bredband. Det kan innebära att ni står med flera abonnemang och
betalar för tjänster som ni inte kommer att utnyttja när ni väl har fått optokabeln
installerad i huset.
Står ni i begrepp att skaffa ny TV så se till att skaffa en så kallad smart-TV som har
inbyggda funktioner för Internet. Ni kommer ju trots allt att få ert TV-utbud direkt från
Internet och då vinner ni många fördelar. Räkna även ut hur stor skärm ni behöver,
denna uträkning får ni hjälp med på de flesta försäljningsställen. För er andra som har
en vanlig platt-TV finns burkar som Apple-TV och liknande som har samma möjligheter.
Vi vill också be er tala med eventuella grannar som kan ha hamnat utanför föreningen på
grund av olyckliga omständigheter. Ju fler vi blir desto billigare anslutningar för alla.
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Under vintern kommer vi att upprätta en karta med kanalisationen utmarkerad till varje
ansluten fastighet. Denna karta ligger sedan till grund för den nya kalkylen som kommer
att vara mer tillförlitlig då den baseras på undertecknade kontrakt.
Mer om det kommer förhoppningsvis i nästa månadsbrev.
Vi har nu gått in i en ny stödperiod i Lantbruksprogrammet. Många fiberföreningar, och
även länsstyrelser, väntar på besked från regeringen om hur mycket pengar som
kommer att anslås till kanalisationsstöden för fiberutbyggnaden på landsbygden. När
detta kommer är det i dagslägen ingen som vet. Har vi tur kommer besked i mars och då
ska det inte dröja så länge förrän vi beviljas stöd och kan börja plöja ner kabeln.
Just nu förbereder vi för att skaffa oss en större byggkredit än den vi redan har. Vi måste
ha en kredit på cirka en miljon kronor för att kunna ha ett jämt arbetsflöde utan stopp.
Nu hoppas vi på snabb hantering från regeringshåll och sedan positivt besked från
länsstyrelsen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Tisselskog Fibernet Ekonomisk Förening
C/O Värnebo 21
660 10 DALS LÅNGED

Tel. 0531-43080, 0708-484296
E-post: fibernet@tisselskog.se
Web: www.tisselskog.se
BG: 843-2387

