Från:
Ämne:
Datum:
Till:

Falbygdens Paraplyfiberförening conny.johansson@lofthouse.se
Kallelse Årsstämma Paraplyfiberförening 18/10 kl 19
27 september 2016 13:55
Conny Johansson conny.johansson@lofthouse.se

Ser mailet konstigt ut

Ändra e-mailadress

www.paraplyfiber.se

Medlemsbrev
Datum: 2016-09-27

Kallelse till årsstämma:
18 oktober 2016, kl 19.00 i Näs Bygdegård
(Ladda hem kallelse, bokslut här. Årsberättelse mailas ut innan stämman).
Det är åter dags med årsstämma i Falbygdens Paraplyfiberförening. Förutom ordinarie
årsmötesförhandlingar kommer vi i år att fokusera på hur vi kan förtäta våra nät och bygga ut i "vita
fläckar". Såväl paraplyföreningens som kommunens ambition är givetvis så nära 100% fibertäckning som
möjligt.
Bakgrund
Varje fibeförening som varit igång ett tag får förfrågningar kring nya anslutningar inom sitt område. I
samband med Telias förestående nedläggning av kopparnäten, förväntas en ökad efterfrågan. Vissa
föreningar funderar på att arbeta mer planerat med dessa förtätningar och ansluta fler fastigheter i taget,
istället för att låta varje enskild anslutning bli ett eget litet projekt.
Förslag och tankar finns sedan en tid att samordna existerande föreningars förtätningsprojekt så att de blir
så pass stora att de kan omfattas av de statliga bidragen. Till detta kommer att det finns en möjlighet att vi
gemensamt tar ansvar för kommunens vita fläckar och bygger ut våra nät i områden som ännu inte
engagerat sig.
Om dessa tankar delas av fler föreningar, behöver vi diskutera och utforska medlemsföreningarnas intresse
och prioriteringar. Detta för att utröna om vi ska försöka driva ett gemensamt projekt omfattande hela
kommunen eller om detta bör delas upp på olika delprojekt. Om intresset är stort från medlemsföreningarna
kan projektet bli omfattande och kräva arvoderad samordning/projektledning. Detta är bidragsberättigat
men den kostnad som inte täcks av bidrag kan vara svår att fördela mellan medlemsföreningarna. Kan
kommunen ta vissa projekledningskostnader i så fall?
Per Augustsson, kommunens IT-chef medverkar och presenterar en uppdaterad karta på vita fläckar som
underlag för diskussion. Varje medlemsförening kan förbereda sig med att bilda sig en uppfattning av
hur många möjliga nya anslutningar som kan komma ifråga vid en förtätning inom det egna
nuvarande verksamhetsområdet.
_______________________________________________________________________________
Med tanke på det vi ska diskutera – ta gärna med eventuella initiativtagare, eldsjälar från vita fläckar
som du känner till. Det är stor nytta i att dessa kommer med i vår gemenskap och får ta del av
information.
V.v. anmäl antal deltagare från din förening till Conny Johansson på mail:
conny.johansson@lofthouse.se senast den 16 oktober.
Varmt välkommen!

