TISSELSKOG 2014-03-05

Hej!
Här kommer månadsbrevet för mars.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Besked om de nya villkoren i Landsbygdsprogrammet som började gälla vid årsskiftet
dröjer. Men så mycket står klart att vi måste lämna in en ny ansökan digitalt via Internet
och denna ska vara så komplett som möjligt. Efter granskning skickar Jordbruksverket
vidare ansökan till Länsstyrelsen, som tar fram vår gamla ansökan och stämmer av
denna. Därefter ser de vilken köplats vi hade i det gamla programmet och avgör vår
kommande placering i listan. Ingen kan göra den nya ansökan innan Jordbruksverkets
och länsstyrelsernas nya dataprogram för detta ändamål tas i bruk och det sker troligen
inte förrän i juni. Ni som vill ha fördjupad information om detta kan besöka
länsstyrelsens hemsida.

Byggkredit
Vi kan komma att behöva en större byggkredit för att undvika uppehåll i grävarbetena
när dessa kommer igång. För att vi ska kunna erhålla en sådan krävs att vi ställer en
borgen som säkerhet för banken. Just nu undersöker kommunen möjligheten att låta
Benab ställa upp som garant för alla fiberföreningarna. Vi återkommer om detta längre
fram.

Ny kanalisationsdragning på kartor
Arbetet med att rita om kartorna med de förändringar i kanalisationsdragningen som
gjorts, fortgår alltjämt. Jämfört med tidigare kartor har längden sjökabel ökat något, men
istället har längden markkabel minskat en hel del. Vart detta mynnar ut och hur det
påverkar kalkylen vet vi senare under våren.
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Tryckning under väg och bäckar
Våren närmar sig och snön är i det närmaste borta. Detta underlättar vårt arbete med att
kartlägga platser där kabeln ska föras under landsväg, järnväg och under bäckar, så
kallad tryckning. För att göra detta krävs speciella metoder och dessutom fordras
tillstånd från länsstyrelsen och trafikverket. Vi måste planera detta noga för att vara så
kostnadseffektiva som möjligt då både ansökningar och framför allt arbetet är förenat
med stora kostnader.

Informationsblad
Det har framkommit önskemål om ett förtydligande om vilka tjänster som levereras till
medlemmarna när nätet är färdigbyggt. Vi ska försöka ta fram ett dokument som på ett
enkelt och tydligt sätt visar de olika tjänsterna och kanalpaketen. Förhoppningsvis kan
vi bifoga detta med nästa månadsbrev.

För övrigt så arbetas det dagligen med förberedelser inför byggprojektet. Vi kommer
inom kort att skicka ut markupplåtelseavtal till de markägare där fiberkabeln kommer
att läggas ner. Detta kommer att ske områdesvis för att få allt så överskådligt och
lättarbetat som möjligt. Medlemsvärvningen fortsätter likaså i området runt EkebolBaldersnäs. Har ni frågor, tips och idéer kring projektet, tveka inte att höra av er till oss.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
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