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Saker och ting händer även i det tysta…Det är nu länge sedan det förra
nyhetsbrevet. Följande har hänt sen januari: En ny styrelse har valts; bidrag för
fibernätet är beviljade, förfrågningsunderlag för fiberentreprenad utskickat.

Vi har fått bidrag beviljade om SEK 6 000 per anslutning! Så nu har vi
satt igång arbetet med att begära in offerter för grävning och fiberarbeten.
Vi har nu fått totalt bidrag på 6 000 SEK per anslutning för upp till 150 anslutningar i
vårt område. Bidragen vi fått är dels ett projektstöd som administreras av
länsstyrelsen och dels ett ”medfinansieringsbidrag” från Post och telestyrelsen (PTS).
I dagsläget har vi anmälningar av ca 115 anslutningar, så än finns det utrymme för
fler!
Det har av olika anledningar inte gått så snabbt med arbetet att begära in offerter på
arbetet med att genomföra projektet. Stötestenar har varit beskrivningen av kraven
på utförandet och ett mer detaljerat förslag på ledningsdragning. Men i dagarna har
anbudsförfrågan gått ut till 15 olika firmor.
En rad markägare är nu kontaktade för att ge synpunkter och godkänna förslaget på
ledningsdragning. Detta arbete kommer att fortsätta till dess att alla påverkade
markägare har fått tillfälle att granska och godkänna förslaget. Alla markägare
kommer också få bekräfta sin godkännande genom att underteckna ett avtal.
Den nya styrelsen som valdes på stämman har konstituerat sig enligt följande: Tomi
Riihisaari ordf; Mats Heder sekr; Bengt Johansson kassör; Bibbi Evermark, Ingvar
Eriksson och Herbert Ornstein övr ledamöter. Revisorer är Peter Skytte och Katarina
Adolfson.
Samarbetet med Karlstads Stadsnät fortsätter med månatliga möten. Grävarbeten i
Grava har kommit igång, nu främst är det flygplatsen och Forshaga kommun som ska
kopplas ihop med Karlstads Stadsnät. Vad vi förstått så dras då samtidigt stamnätet
fram till GravaFibers planerade centralnod. Vi har också kontakter med de
arbetsgrupper som projekterar fibernät i Kils kommun.
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