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Medlemsbrev

 

 

 
2017-04-03

 
Kallelse Årsstämma
20 april, kl 19, Näs Bygdegård

 

...samt info om utbyggnadsprojekt, strömavbrott och ny KO-upphandling (se nedan).

Ett år går fort, nu är det dags för årsstämma igen. Vi välkomnar såväl nya som gamla medlemmar till
årsstämman i Näs Bygdegård den 20 april 2017 kl 19.00. Styrelsen har möte nu på torsdag varefter vi
kommer att skicka ut samtliga årsmöteshandlingar i ett nytt medlemsutskick. Men för att kallelsen helt
säkert ska nå alla medlemmar minst två veckor innan stämman skickar vi ut detta mail redan idag.

UTBYGGNADSPROJEKT
Gamla medlemmar – och nya! Ja, vi kan glädjande meddela alla "gamla" medlemmar att vi nu är fler
medlemmar – många fler. Det utbyggnads- och förtätningsprojekt som vi tidigare aviserat kommer nu
helt klart att bli av. Vi har tillsammans med Börstig Brismene Bredband tilldelats bidrag för att täcka
upp den "vita fiberfläcken" i Yllestad, Badene, Ormaslätten, Ryttaren, Vistorp och i hela området kring
Åsarp. Vi har i dagsläget över 130 tecknade anslutningsavtal, varav majoriteten anknyter naturligt till
vår förening. I samma projekt ansluter vi fastigheter inom våra gamla verksamhetsområden
(förtätning). Vi kommer att berätta mer om projektet på stämman. Varmt välkomna både nya och
gamla medlemmar!

STRÖMAVBROTT IMORGON
Imorgon förmiddag mellan 08-13 har Vattenfall aviserat strömavbrott vid teknikboden. Håkan
Rhenberg som är vaktmästare vid boden kommer dock att vara på plats och koppla in
reservaggregatet. Om allt fungerar lika bra som vid senaste planerade avbrottet, så kommer vi inte att
märka någon störning.

GEMENSAM KO-UPPHANDLING
Tiden går fort som sagt. Vi har redan varit igång med nätet i över tre år och inom några månader hade
det varit dags för oss att påbörja en ny upphandling av kommunikationsoperatör.
Inom Falbygdens Paraplyfiberförening, har vi dock verkat för att göra nästa upphandling gemensamt
med andra fiberföreningar – för att vara mer attraktiva och starkare tillsammans.
I förra veckan sattes planerna i verket och en gemensam upphandlingsgrupp samlades till ett första
möte. Markus Forsander från vår förening kommer att arbeta ihop med representanter för
Åslebygdens bredband (David Murath), Norra Vilske (Rolf Karlén), Börstig Brismene Bredband (Bo
Johansson) och Norra Mösseberg (representant saknas än så länge) – tillsammans cirka 1200
anslutningar!

Vi föreningar som gör detta tillsammans är fristående fiberföreningar som äger våra nät själva.
Därmed har vi möjlighet att göra egna upphandlingar för att få så bra erbjudanden som möjligt.

Välkomna på stämman den 20/4.
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