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Månadsbrev januari/februari
Ur innehållet:

• Lägesrapport från grävarbetena
• Låneansökan
• Bidragsläget
• Årsstämma

Lägesrapport från grävarbetena:
Vi har nu grävt konstant från mitten av oktober och fram till för bara någon dag sedan.
Områdena som nu är mer eller mindre färdiga vad kanalisationen (fiberslangen)
beträffar är Högelund, Stommen, Nilsbyn, delar av Högsbyn, Dalen, Liden, Gullungebyn,
Häljebol, Huken, Tömte, delar av Baldersnäs med omnejd. Sedan tidigare är Värnebo och
Ragnerud klara.
Totalt är cirka 1/3 av de tänkta sträckorna färdiggrävda och cirka 40 hushåll har slang
fram till tomtgräns.
Nu har vi beslutat avbryta för vintern och kommer att återuppta arbetena när våren gör
sitt antågande. Som beräkningarna verkar just nu kan all slang vara förlagd innan
sommaren är slut. Detta under förutsättning att inga oförutsedda hinder dyker upp
under resans gång.

Låneansökan:
Benab har nu tagit fram ett avtalsförslag som vi ska presentera för er medlemmar.
Avtalet är en förutsättning för att vi ska få ta banklån hos Dalslands sparbank och gör att
Benab går in och borgar för lånet.
Som vi nämnt tidigare behöver vi låna upp pengar för att inte projektet ska avstanna.
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Bidragsläget:
Bidraget beviljas troligen inte förrän till hösten. Landsbygdsprogrammet har ständigt
försenats och ingen vet när Länsstyrelsen kan börja besluta om och betala ut bidrag till
fiberföreningarna.

Årsstämma:
Vi funderade ett tag på att kalla till extra stämma, men istället kommer vi snart att kalla
till ordinarie stämma. Där kommer vi att informera om projektet, dels vad vi gjort och
dessutom vad vi planerar göra för att få fibernätet så bra som möjligt.
Stämman ska också ta ställning till om föreningen ska låta Benab gå in och borga för
lånet. Vi hoppas på god uppslutning på detta möte.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
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