Detta brev mejlas till alla medlemmar och intressenter, samt läggs ut på vår hemsida och på Facebook.
Dela gärna informationen med grannar och bekanta.

Nyhetsbrev augusti 2015

Hej!
Vi hoppas att ni har en skön sommar, kanske med lite sol och bad i Bodasjön? Efter att ha laddat upp
under semestern fortsätter vi arbetet med Prässebo Fiber.
Vad händer nu?
Anslutningsavtal:
Våra hårt arbetande områdesansvariga har kontaktat alla medlemmar om Anslutningsavtalen. Dessa
ska vara inskickade senast 31 augusti, och vi har redan fått in drygt 140 påskrivna avtal. Vi är mycket
glada för detta, även om det är en bit kvar till målet på 200- 250 anslutningar. Vi har sannolikt redan
tillräckligt antal anslutningar för att kunna genomföra projektet. Men ju fler vi blir, desto lägre blir
kostnaden för var och en. Avtalsmallarna finns på hemsidan www.prassebo.se
HJÄLP OSS ALLA genom att skicka in anslutningsavtalen snarast möjligt.
Om ni har frågor om avtalen, eller om projektet, så kommer vi att anordna två Öppet Hus kvällar; på
Sommarro i Prässebo söndagen 23/8 kl. 1830-2100, samt på Alegården måndagen 24/8 kl. 18302100. Områdesansvariga och styrelsemedlemmar finns då till hands för att svara på frågor.

Statsbidrag:
Arbetet pågår med att färdigställa vår ansökan, och det är ett omfattande jobb som tar en hel del tid.
Vi siktar på att bli färdiga under senare delen av september. Regelverket är ännu inte helt klart och vi
väntar på besked från Länsstyrelsen. Bidraget, om beviljat, hoppas vi kunna få under november eller
december.
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Byggande av fibernätet:
Vi ligger i startgroparna för att dra igång den detaljerade planeringen av nätbyggandet, och vi
kommer inom den närmaste tiden att ta kontakt med alla markägare, samt att ta fram ett
upphandlingsunderlag. I och med att 40 % av kostnaden finansieras med statsbidrag så omfattas vi
av lagen om offentlig upphandling.
VI SÖKER INTRESSERADE TILL VÅR ENTREPRENADGRUPP, och det finns många olika intressanta
uppgifter att syssla med: markavtal, rekognosering i terrängen, framtagande av upphandlingsunderlag, offertutvärdering m.m. Hör av er till områdesansvarig eller till någon i Styrelsen. Med fler
personer i gruppen minskar arbetsbelastningen för var och en, vi kommer fortare fram, och sannolikt
också till en lägre totalkostnad.
Vanliga Frågor och Svar om vårt fibernät:
En uppdaterad lista kommer att publiceras på vår hemsida www.prassebofiber.se inom kort. Vi ber
om era kommentarer för att göra listan än mer komplett.

Vad kostar det?
Vi hoppas på en anslutningskostnad på 17,000-18,000 kr per fastighet, beräknat på 200-250
abonnenter. Vår förstudie pekar på 22,300 kr per anslutning vid 134 anslutningar. Vi har i föreningens
stadgar satt ett takpris på 27,000 kr. Månadskostnaden kommer helt att bero på ert val av tjänster,
och det är här besparingen ligger jämfört med dagens kostnader för TV, telefoni och bredband. I tillägg
kommer en månatlig kostnad till Föreningen för drift och underhåll, i nuläget bedömd till 50-70 kr.
Vi påminner om låneerbjudandet från Swedbank Älvängen. Se information på www.prassebofiber.se
publicerad 31/1 2015.

Det finns något att göra för alla!
Du är mycket välkommen till gemenskapen i Prässebo Fiber, det finns många olika uppgifter att ta tag
i, enklare och mer avancerade; som bokning av lokaler och möten, kaffekokning, kontakter med
myndigheter, kopiering av dokument, framtagning av detaljerade kartor, och mycket mer. Hör av er!

Hur ser det ut runt om oss?
Intresset för bredband genom fiber ökar hela tiden, och förutom Skepplanda och Tunge Fiber så har
vi fått två nya grannar, nämligen Alvhem-Nygård Fiber i söder och Flundre Fiber i norr. Vi kommer den
13:e september att delta på Västra Götalandsregionens bredbandskonferens i Göteborg. Vi förväntar
oss att få mycket nyttig information, och att vi kan där kan knyta kontakter med andra föreningar och
intressenter.
Bli medlem nu – hjälp oss att komma i mål!
Vi är drygt 210 medlemmar, vilket är mycket trevligt, men det finns plats för fler!
Ett medlemskap per fastighet är det som gäller. Skicka in blanketten för medlemsansökan som finns
på hemsidan www.prassebofiber.se och betala in insatsen tillsammans med årsavgiften (insats 100 kr
plus årsavgift 200 kr, totalt 300 kr) snarast.
Bankgironummer: 595-5141

300kr, ange namn och fastighetsbeteckning.
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Anmälningsblanketten skickas per post till: Christian Hilton, Kyrkobacka 113, 463 97 Prässebo,
eller skannad till christian@prassebofiber.se
Glöm inte heller att prata med grannarna om att gå med i föreningen. Ju fler som är med, desto lägre
blir den slutliga totala insatsen för bredband hem till var och en.
Områdesansvariga

Våra duktiga områdesansvariga är föreningens lokala ombud, vars uppgifter är hjälpa till med
medlemsvärvning, vara kontaktlänk mellan föreningen och medlemmarna, och i ett senare skede att
hjälpa till med att samordna arbetet i det egna området.
Områden, med kontaktpersoner:
Område 1
Område 2
Område 3

Balltorp
Ale-Skövde till Låcktorp
Kattunga

Område 4

Kyrkobacka – Simontorp

Område 5
Område 6

Låcktorp till Larsered
Prässebo

Område 7

Prässebo Gård till Lunneviken

Daniel Karlsson
Kari Pietikäinen
Fredrik Ivarsson
Alexander Andersson
Carina/Jörgen Hermansson
Ulf Bjarnestam
Lennart Bjärefors
Christian Nilsson
Pelle Löfström
Martin Svendsen
Lars Johansson

0303-331 667
070-799 0854
070-954 7807
073-690 1169
070-324 1944
070-699 8767
070-565 6412
070-305 2710
070-630 8491
076-856 2622
070-925 5247
/0520-667321

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen
Om ni undrar över något är det bara att kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finner ni på
hemsidan prassebofiber.se
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