A.V.S:
Fibergruppen
Stenkumla

Till:
Fastighetsägare

Inbjudan till stämma
för
bildande av Fiberförening

Inbjudan
Fibergruppen Stenkumla, som påtagit sig uppdraget att undersöka intresset för bredband via fiber i Stenkumla med
omnejd är nu klar med sin förstudie.
Som slutsats anser gruppen att det enligt rapporten finns förutsättningar att gå vidare i processen.
Då fibergruppen är en informell sammanslutning föreslår
gruppen att en ekonomisk förening bildas, där styrelsens
uppgift blir att styra och skapa förutsättningar för det fortsatta arbetet.
Den ekonomiska föreningen bör bildas vid en föreningsstämma.
Som fastighetsägare är Du välkommen att delta vid föreningens bildandet och bl a vara med och besluta om vilka som
skall ingå i styrelsen.
Avgående Fibergrupp utgör valberedning, förslag på förtroendevalda mottages tacksamt.

Datum: Onsdagen den 25/4 2012
Tid: 19:00
Plats: Stenkumla Bygdegård

Program
1.

Inledning och information om nuläget av Fibergruppen

2.

Genomgång av koncept “Bredband Gotland”

3.

Genomgång av “nästa steg”

4.

Kaffe

5.

Konstituerande stämma enligt skärskild dagordning.

6.

Inskrivning av medlemmar
Möteshandlingar
Kan fås senare efter hänvändelse till Jan Molinder,
tel 26 20 87 eller via hemsidan www.stenkumla.se,
där även slutrapporten finns att läsa i sin helhet.
De kan även hämtas direkt på stämman.
För info. se www.stenkumla.se

Fibergruppens genomförda aktiviteter
Av slutrapporten framgår bl a
2011. En sammanräkning visade på ca 70 positiva fastighetsägare.
tresserade, varvid många frågor och funderingar ventilerades i en positiv anda.
tionshäfte som delades ut till samtliga bofasta.
aug o sep. 2011. En sammanräkning visade nu på totalt cirka 140 positiva fastighetsägare.
den 23 november. Av 50 inbjudna markägare var 24 representerade på mötet. De närvarande verkade vara positivt
inställda till ett eventuellt fiberprojekt.
ett förslag till kabelsträckning, som diskuterats med markägarna.
grävning.
Beräknad kostnad
Kostnaden vet vi inte exakt men uppskattas till ca 20 000
kr i anslutningsavgift (kostnad för att bygga nätet) och sedan en månadskostnad på 350 kr (ca halva priset mot nuvarande avgift för telefon, TV och internet).
Komplett rapport från Fibergruppen se www.stenkumla.se

