Nyhetsbrev 1 (20100716) från Södra Gaperns fiberförening
●

Den 12 juni var det 64 husägare registrerade i vårt medlemsregister. Och det är fler på gång,
men vi behöver bli ännu fler!

●

Det vore jättebra om ni som redan bestämt för att vara med, om ni kunde försöka att
övertyga era grannar om fördelarna med en fiber även till deras hem. Det här är ett projekt
som vi ska genomföra tillsammans. Det är inte bara vi i styrelsen som ska dra lasset. Ju
snabbare vi kommer upp 50% av hushållen i området ju tidigare kan vi starta projekteringen
osv. Dessutom är chansen större att vi kan få del av ett statligt bidrag! Vi kommer att i
samband med detaljprojekteringen organisera byalag, det är ju i den enskilda byn som
kunskapen finns om var det är lämpligast att dra kabelrören.

●

Möte har hållits tillsammans med de andra föreningarna i Ulvsbyområdet för att samordna
våra insatser och på så sätt försöka pressa kostnaderna. Status hos de olika föreningarna:
 Södra Gapern: Ansökan inskickad till Bolagsverket, ett ordinarie styrelsemöte har hållits,
ansökan till Leader inskickat, 7080 medlemmar av omkring 200 hushåll
 Ulvsby: Föreningen nybildad, och handlingar inskickade, anslutningsgrad 25% av cirka
220 hushåll
 Getebol/Hasselbol: handlingar inskickade till Bolagsverket, föreningen har 37 medlemmar
av ungefär 80 hushåll.

●

Vi påbörjar redan nu projektering och prisberäkning. Detta sker i samarbete med Ulvsby and
Västra Gaperns fiberföreningar för att pressa kostnaderna. Som underlag till projekteringen
tar vi med samtliga fastigheter i vårt område.

●

Vi har fått veta att enligt fastighetsmäklare i Örebro och Västerås har fastigheter med
fiberanslutning kunna säljas för 50 kkr högre än om de inte haft sådan anslutning.

●

Frågor har kommit på formuleringen "Du bekostar själv även nedgrävningen av kabelröret
på din egen gräsmatta". Bakgrunden till detta är att en del personer inte vill ha en traktor
eller grävmaskin på sin gräsmatta. För dessa finns då möjligheten att genomföra grävningen
på det sätt som passar. Naturligtvis ska det gå att köpa grävtjänsten av den entreprenör som
föreningen anlitar. Dragninen av fibern och installationen av elektronikboxen i var och en
hem är en uppgift för den installationsfirma som ska anlitas.

●

Efter idrifttagningen övergår ansvaret för elektronikboxen till husägaren. Så om t.ex. åskan
skulle slå ut boxen så är det husägaren eller dennes försäkringsbolag som bekostar reparation
eller utbyte.

Presentation av oss som är valda till styrelse för Södra Gaperns Fiberförening
Tomi Riihisaari
070552 87 11, tomi.riihisaari@telia.com
Ordförande i fiberföreningen.
Efter ett liv i Norrköping är jag nu nyinflyttad på Annelund vid Plösenkorset, med familj och
katter.
Mats Heder
070355 90 98, mats.heder@telia.com
Jag är sekreterare i fiberföreningen. Sedan 13 år bor jag på Falla som ligger mellan Glänne och
Snårstadtorp. Här bor jag tillsammans med tre hästar och två katter. Dagarna tillbringar jag på mitt
arbete i Kristinehamn så det blir en del åkande fram och tillbaka.
Katarina "Kacki" Adolfson,
070545 79 23, katarina.adolfson@live.se
Jag är kassör i vår fiberförening och bor längst ut på RotnäsBergsängsvägen med min familj, några
islandshästar och katter. Från början bodde jag i Bergsäng (19761994 med några avbrott) och
flyttade sedan längre ut på samma väg till Björknäs.
Ingemar Moland,
07037 202 77, im@filterteknik.se
Styrelseledamot i fiberföreningen, bor på Hult vid vägen mellan Rotnäs och Lindås med fru, hundar,
katter och Islandshästar. Vi kom hit i 1998 och trivs med det mästa, även om det nog är en av
platserna Telia glömde.
Janne Johansson
070268 06 40, janne.johansson@maskinvast.se
Herbert Ornstein
070590 75 30, herbert.ornstein@telia.com
Efter många år i Skattkärr bor vi sedan 10 år i Brandsbol, jag och min fru och några katter och
hästar. Våra 2 flickor har lämnat "boet".

