Tisselskog 2016-06-21

Månadsbrev Juni
Hej!
Sommaren närmar sig med stora steg och de senaste veckorna har det varit full fart i
bygderna. I skrivande stund är det endast ett fåtal anslutningar som ej är igång men vi
hoppas att dessa skall kunna vara igång innan midsommar.
Det har under installationen visat sig att en del felsvetsningar gjorts samt att en del
anslutningar varit ”fel-patchade” men här har Bynet och Benab jobbat hårt på att lösa
dessa problem. Det kan vara så att en del av er upplevt störningar i uppkopplingen men
detta kan bero på de arbeten som pågår i vårt nät. Dessa skall dock försvinna under de
närmaste veckorna men om ni fortsatt upplever störningar så kontakta Telia´s
kundtjänst som för övrigt alltid är den initiala kontakten vid problem.

Vi har sedan årsmötet haft 2 möten där det första konstituerande mötet valde följande
poster i styrelsen:
Sekreterare:

Björn Lindberg

Kassör:

Brita Jansson

Vid styrelsemötet beslutades det att tillsätta en arbetsgrupp som skall finna bästa
möjliga lösning för anslutning av de 3 kvarvarande fastigheterna. Kontakt har tagits med
Waern´s där vi skall ha ett möte för att tillsammans finna den bästa sträckningen mm.

För att öka öppenheten i det löpande arbetet kommer alla protokoll från styrelsemöten
att läggas ut på hemsidan och detta räknar vi med att kunna komma igång med under
September månad. Vi kommer samtidigt att även lägga ut alla gamla protokoll på samma
ställe.
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Det finns fortsatt obetalda kapitalinsatser som vi tvingas lägga en hel del tid på att få
betalt.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över möjligheten att sänka räntekostnaderna på
vårt lån men då vi kommit in i en sommarperiod och vissa redan påbörjat sin semester
beslutade styrelsen att undersöka detta med start i September.

Från styrelsen ( som nu tar lite sommarledigt ) önskar vi en trevlig sommar och nästa
månadsbrev kommer därför i Augusti.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
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