Hej Alla!
Inget är som i väntans tider.
Den senaste informationen vi fått är att i slutet av mars skall det komma besked om
landsbygdsstödet. Nu verkar det som att detta verkligen kan vara sant, för att i veckan fick vi ett brev
att godkänna vissa nya regler i samband med att vi söker stödet. (Det fick alla fiberföreningar). Det
innebär att nu granskas alla ansökningar, för att ta ett beslut vilka som skall få stödet och när. Nu
håller vi alla tummar som finns att det blir positivt besked vi får.
För övrigt så färdigställer vi så mycket vi kan. Vi håller på att göra iordning ett upphandlingsunderlag
som vi kan skicka ut när det blir aktuellt. Upphandlingen berör grävning, blåsning av fiber etc. etc.
Vi utgår naturligtvis att vi får stödbidraget. När vi får detta besked kommer första fakturan på
insatsen att skickas ut. Vi har beslutat att insatsen kan och skall betalas i 3-4 delar. Dom två första är
på 6000kr vardera och sedan får vi se vad den tredje blir. I utskicket från början har vi ju sagt att
insatsen blir någonstans mellan 15-20 000kr.
Det kommer att vara oerhört viktigt att alla betalar den första så snabbt det går, vi kan inte skriva på
en upphandling om vi inte vet att alla är med.
När grävning är klar och det blir dags att koppla in fibern i huset, det är då var och en gör ett
anslutningsavtal med föreningen. (I foldern någonstans mellan 500 -5000kr, beror lite på vad boxen
kostar som skall finnas i alla hus).
Vi kommer att berätta mer om detta på Årsmötet.
Årsmötet är den 13 Mars klockan 17:00 i Gingri Bygdegård. Varmt välkomna. Glöm inte att betala in
medlemsavgiften för 2016, om ni inte redan har gjort det.
Anmäl er gärna till min mail eller någon annan i styrelsen, så vi vet hur mycket kaffe & fralla vi skall
köpa.
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