Dagsverken

Tillhör du de som ännu inte fått möjlighet att göra dina dagsverken? Det
kan fortfarande finnas arbetsuppgifter kvar, speciellt i samband med
återställningsarbeten.
Ring upp din byrepresentant och hör var du kan göra dina dagar.

Klara, färdiga,
uppkopplade!



Vem ska jag kontakta?

De åtta byarna + Store sten har sina egna projektgrupper. Det är till dina
”byrepresentanter” som du i första hand ska vända dig om du har frågor.

Telefonnummer;

Bråten: Jan-Anders Eliasson 0340-440 15 och Jan-Bertil Borrbring
0340-440 01
Dagsås: Lennart Skärbäck 0340-450 05, Patrik Ragnarsson 0340-67 10 60
och Christian Carlsson 0340-450 36
Folkared: Sven-Arne Bengtsson 0346-913 25, Sven Arvidsson
0346-911 56 och Erik Lindahl 0346-912 00
Frigärde: Johan Bengtsson 0340-441 09, Torbjörn Carlsson 0340-440 83
och Fredrik Johansson 0340-441 02
Gödeby: Anders Boräng 0346-595 22, Mattias Kjerrman 0346-221 40 och
Jens Gustafsson 0346-220 10
Lastad: Fredrik Karlsson 0346-912 89, Lennart Nilsson 0346-911 70 och
Örjan Svensson 0346-910 14
Risen: Kjell Sennstam 0346-910 81, Martin Rimby 0346-913 23 och
Fredrik Ryberg 0346-910 44
Store sten: Håkan Handin 0340-403 63
Ästad: Bertil Svensson 0340-460 64, Bernt Carlsson 0340-460 02 och
Birgitta Bengtsson 0340-460 46

Slutspurt

Nu närmar sig sista mötet med utlämning av bostadsswitchar. Den 7 maj kommer
även Frigärde och Dagsås att bli uppkopplade.
Nu är vi nästan klara, men än återstår några uppgifter. Däribland visst
återställningsarbete. Det är därför viktigt att du meddelar din områdesgrupp senast
1/6 så att det inte drar ut onödigt på tiden och att eventuella arbeten kan utföras
medan det fortfarande finns resurser i områdena.
Viktigast av allt är dock firandet av vår helt fenomenala prestation som kommer att
gå av stapeln i samband med vår officiella invigning den 1/6. En fest för alla
medlemmar kommer att hållas på kvällen, se separat inbjudan.

Bostadsswitchen

Glöm inte att installera din bostadsswitch så fort som möjligt efter att du fått hem
den. Kontrollera så att allt fungerar enligt de instruktioner du fått vid
utlämningsmötet.
Om det inte fungerar – kontakta din byrepresentant.
Om vi upptäcker ett fel sent kan det bli dyrt att felsöka och åtgärda, eftersom
entreprenörer då inte längre finns på plats.

Viktig info!

Styrelsen vill råda dig till att pröva och förvissa dig om att dina apparater (faxar, larm
etc.) kommer fungera i bredbandet innan du säger upp ditt avtal med Telia (motsv.).
Det kan bli mycket kostsamt för dig om du senare tvingas återinkoppla ledningen till
Telia.

Kostnad och serviceavgift

Styrelsen har nu kommit så långt i projektet att vi med stor säkerhet kan
bestämma hur stora investeringarna för bredbandet kommer att bli samt
hur stora månads/kvartalsavgifterna kommer att bli.
Varje hushåll kommer att få en faktura på 15.500,- för anslutningen i slutet
av maj. Denna ska betalas in senast 2007-06-30.
Sedan beloppet 15.500 kr inbetalats till föreningen kommer de tidigare
utfärdade reverserna att återlämnas.
Väljer du att inte betala fakturan läggs skulden upp med en
avbetalningsplan på 20 år. Denna skuld betalas in kvartalsvis med en
belopp på cirka 400,-. Detta är ränta och amortering på det lån som
SiDnet kommer att ha för dessa medlemmars räkning. SiDnets villkor för
dessa lån är aktuell boränta + 1%. Aktuell ränta per 2007-04-30 är 5,09%.
Denna kvartalsavgift debiteras första gången 2007-09-28.
För den enskilde medlemmens räkning blir det därför billigare att låna upp
dessa pengar själv på banken. Styrelsens rekommendation är därför att om
möjligt betala in enligt den faktura som kommer att skickas ut.
Styrelsen kommer från och med 2007-06-28 att debitera kvartalsavgiften,
vilken är fastställd till 195,-/kvartal. Nästa debitering kommer därefter att
ske 2007-09-28
I kvartalsavgiften ingår en serviceavgift på 75,- till Varbergs Energi samt
120,- för föreningens kostnader.
Styrelsen kommer att återkomma med information om Skattereduktion
för bredband när allt är helt klart och då upprätta en mall för ansökan.
Denna ansökan skall på samma gång skickas in gemensamt för alla
medlemmar. Skattereduktionen utgår med 50 % av den kostnad som
överstiger 8 000 kr dock högst 5 000 kr.

Vilka leverantörer finns i vårt fibernät?
I SiDnets fibernät finns just nu nedanstående leverantörer,

Internet

Adamo Bredband (www.adamo.se, tel 020-140 90 80)
Bahnhof (www.bahnhof.se, tel 08-555 771 50)
IP-Bolaget (återförsäljare: Mediateknik) (www.ipbolaget.se. 0457-47 30 00)
RixPort80 (Rix Telekom ) (www.rixtelecom.se, tel 0200-580 580)
Bredband 2 (www.bredband2.se), ny leverantör fr o m maj 2007.
ABC Bredband (www.abcbredband.se) , ny leverantör fr o m maj 2007.

TV

Svensk Programagentur (återförsäljare: Mediateknik) Varbergs Energi (Endast SVT1,
SVT2, Barn/kunskapskanalen, SVT 24 och TV4)
(www.spa.se tel: 031-77 41 040)

Telefoni

Mediateknik (www.mediateknik.net, tel 0340-67 92 00)
RixPort80 (Rix Telekom) (www.rixtelecom.se, tel 0200-580 580)
Ta gärna en titt på www.seaside.se då och då för att hålla dig uppdaterad om de olika
leverantörerna i vårt fibernät.

Årsmöte

Den 28/6 kommer årsmöte för SiDnet att hållas i Sibbarps bygdegård. Separat
kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar.

Kommande Nyhetsbrev

Även framöver kommer SiDnet att informera om vad som händer i vårt fibernät,
men kanske inte så ofta som skett under byggtiden.
Vill du hellre ha nyhetsbrevet via e-post?
Skicka ett mail till oss på adressen sidnet@sibbarpdagsas.se med rubriken
Nyhetsbrev så skickar vi i framtiden ut informationen via e-post istället.
Har du i samband med val av leverantör bytt e-postadress är vi hjälpta av att få veta
din nya e-postadress. Skicka ett mail till samma adress som ovan så lägger vi in den
nya adressen i vårt medlemsregister.

