Bredbandsnytt december 2012
Nu börjar vi bli klara med nätet det återstår lite finjusteringar av en del något
signalband som inte varit helt och liknade som Kjell och Arne varit på jakt efter.
Så skall det fyllas på Leka kullor i alla skåp och detta skall vi försöka lägga på
dagsverken.
Vi har också 12 abonnenter som skall kopplas in främst i Ringesten det är
osäkert om vi hinner detta före jul men vi hoppas på det. Sedan är vi 231
anslutna varav 18 är passiva.
Den fråga vi brottas med just nu är uppföljningen av ekonomin och kan vi ha
pengar med oss i kassan över nyår utan att skatta vinst. Styrelsen har kommit
fram till att inte ta ut någon mera insatts ännu utan det kommer tidigast i januari
februari. Kjell var på Kommunen och förhandlade med IT chefen om den sista
1/4 delen ca 723.000 kr av anbudet vi hade med kommen, villkoret för detta var
att nätet skulle funkat i en månad och det har det gjort nu. Ett villkor var också
att nätet skulle vara dokumenterat och detta håller Bynet på med nu. Kjell är en
bra förhandlare och fick loss något mera än halva återstoden av fjärdedelen
alltså 400.000 kr detta gör att vi slinker över nyåret utan skuld på check krediten
vilket känns mycket bra.
Den första fakturan från Telia har kommit och det var på runt 370.000 kr men
när vi tittade närmar på denna så var startdatum på de olika noderna och när vi i
verkligheten fick in nätet stämde inte överens. Så Johan som har haft kontakten
med Telia hela tiden bestred denna faktura och vi kommer att få tillbaka ca
38.000 kr. Bra jobbat.
Fortsättningen blir nu att ni som har abonnemang får en räkning i början av
december på hela nästa års kostnad som kan betalas månadsvis och då helst på

Autogiro, Autogiro, Autogiro.
Varför jag skriver detta så tydligt det är att detta är det bästa för kassören.
Inbetalningen går direkt över i vår bokföring från banken och vi kan få ut en
lista på vilka som betalat denna månad.
Självklart kan ni betala månadsvis via bankgirot också och den som vill känna
sig skuldfri ett helt år kan också betala allt på en gång. Månadsvis betalningar
via bankgirot är mycket mera arbetskrävande för kassören för då måste hon
lägga in varje inbetalning manuellt. Tänk på att kassörsjobbet är frivilligt arbete
fortfarande.

Medlemsavgiften 100 kr för 2013 kommer också att komma nu under december,
likaså kostnaden för underhåll av nätet för de som är passiva det är 18 st. och då
bara sommarstugor kommer också att få en räkning på 612 kr med moms (12
månader a 51 kr).
Nu är det mycket räkningar som kommer att gå ut.
Vi har också ett litet bekymmer vad vi skall kalla fakturan som skall gå ut med
uppmaning att betala de 350kr / månad med moms skriver vi denna på 4200kr
och vi har bokföring via fakturamodellen så måste vi skicka in momsen på dessa
4200 kr men får inte in denna fullt ut förrän dec 2013. Kanske vi kan kalla det
räkning med betalning senast den förste varje månad.
Ni som är bra på ekonomiska och juridiska lösningar hör av er snarast. Min tro
är att vi hittar en väg för detta också. Men vikigast av allt använd.

Autogiro, Autogiro, Autogiro.
Till sist som jag nämnde i början så håller vi på att räknar på hur det gått och
vad som kosta vad. Ni får vänta ett tag ännu och jag också för nu skall det snart
göras bokslut och då får vi se vad det står på nedersta raden.
Detta var mycket ekonomi och räkningar men jag hoppas ni upptäckt alla
finesser på Teven och att telefonerna funkar samt att ni har ett nät som verkligen
är ett bredbandsnät att ni upptäckt You Tube och alla knäppa inslag och framför
allt all musik och tågfilmer ni hittar där. Försök också att koppla upp datorn på
Teven via en hdmi kabel så finns det massor av roligheter man kan se på större
bild och med bättre ljud.
Ett annat roligt media är skajp (stavas det så) där man kan prata och titta på
varan i bild. Bygdegården i Roasjö har utrustats med nya media grejer och när vi
hade årsmöte i LRF så hade vi distrikts ordförande på länk från Uddevalla och
kunde ställa frågor direkt till honom. Han hade tyvärr en knackig uppkoppling
så det strulade lite men det var en bra början på användandet av fibern.
Vi har också bestämt att fibern skall invigas den 25/5 2013
Det behövs kanske en fest grupp för detta vi återkommer med detta men
bygdegård, fotbollsplan och Peter i Snärsbo är preliminär bokad som musik.
Det pågår också förhandlingar med IT ministern Anna Karin Hatt att komma
och förrätta invigningen vi får se hur detta går men något högdjur skall hitt.
Ni vet var vi finns och ha nu en riktigt god jul och gott nytt år
Göran i Julåsa
Ordförande
Roasjöfiber.se

