
Lite info från Bredbandföreningen. 
 
 
Nu börjar det bli spännande våren är här men förhoppningar om att det 
kan bli mjukare i jorden och att vi kan sätta i gång och jobba mera 
handgripligt med att få fram fiber till hemmet. 
 
Det återstår en del knäckfrågor att lösa och få besked på men detta löser sig 
om man bara har is i magen. 
De största frågorna är ju att får ett konkret svar på mängden bidrag och 
även en total kostnadsberäkning. 
När det gäller kostnaderna så har dessa en tendens att stiga vi satt i går 
kväll 23/3 och räknade på detta för att vi skall den 28/4 när vi skall ha en ny 
stämma kunna presentera total finansiering av projektet. Vi håller oss inom 
den utlovade ramen men på den övre del just nu men det ändrar sig hela 
tiden. 
 
Killarna i entreprenad gruppen (tyvärr bara killar) håller på med de sista 
dragningarna av nätet, vägövergångar har Trafikverket varit här och titta 
på det som fattas nu är svar från vatten o fornminnes förvaltarna på 
länsstyrelsen. Hasse på Bynet har i veckan varit på ett möte och det skall 
komma en karta på fornminnen som man kan lägga över vår karta och då 
se om vi på något ställe går in på fornminnen men med den lokalkännedom 
som killarna har så har dom passat sig för forntiden när dom planerar 
framtiden. 
 
För dagen är det 180 anslutningar men det finns ytterligare fastigheter att 
bearbeta främst fritidsboende. När vi gjorde den första ansökan om pengar 
beräknade vi den på 150 och nu kommer vi att göra kostnadsberäkningen 
på 220 anslutningar för vi har något område som inte är så vältäckt ännu 
men det kommer. 
 
Vi kommer att ha 2 stämmor i vår den 28/4 och den 26/5 Den första 
stämman skall vi ta ställning till byggandet och även stadgeändringar sedan 
måste vi ha en extra stämma för att fastställa stadgeändringen. 
Skriv redan nu upp dessa kvällar så inget kommer i vägen särskild kallelse 
kommer till alla medlemmar via E-post eller den som inte har e-post på 
vanligt brev.  
 
Göran i Julåsa. 
 
www.roasjöfiber.se   


