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.


Högtidligt
invigda
Sen felanmälan leder till ökade kostnader

Det är mycket viktigt att den bostadsswitch som alla medlemmar hämtat ut
omgående installeras och kopplas in i fastigheten. Man behöver inte ansluta sig till
några tjänster, huvudsaken är att bostadsswitchen fungerar.

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.

Lyser lampan märkt F2 fungerar switchen. Lyser den inte, byt plats på de två
kontakterna på switchens baksida. Lyser den fortfarande inte, felanmäl till Hasse
Fredriksson eller Kjell Stensson.

Telefonnummer;

Absolut sista datum för inkoppling är 2007-08-30.

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

Skälet till brådskan är att vi innan alla har testat sina switchar inte kan säga om nätet
fungerar eller ej. Vi kan alltså inte bevisa gentemot leverantörer när felet uppstod och
vem som har orsakat det. Det kan leda till att vi får betala extra för att åtgärda sådant
som annars hade ingått i leverantörens garanti.

Det finns en baksida också

Av kostnads- och miljöskäl har föreningen som policy att så långt som möjligt skriva
ut på båda sidorna av papper som går ut. Vi försöker också av samma skäl samordna
utskick i så stor mån som möjligt. Ta därför för vana att kolla på baksidan av de
papper som går ut så att du inte missar något viktigt.
Vill du hjälpa oss hjälpa miljön och få ner kostnaderna för föreningen så anmäl ditt
intresse för att få till exempel vårt nyhetsbrev med e-post på adressen
sidnet@sibbarpdagsas.se med rubriken Nyhetsbrev.
Har du i samband med val av leverantör bytt e-postadress är vi hjälpta av att få veta
din nya e-postadress. Skicka till samma adress som ovan så lägger vi in den nya
adressen i vårt medlemsregister.

Invigning av nätet i Sibbarps Bygdegård

Kablage i Kvarnbäcken

På morgonen den 1 juni hölls en invigningsceremoni i Sibbarps bygdegård.
Närvarande var bl a Harald Lagerstedt från kommunstyrelsen, Per Nilsson
från Varbergs Sparbankstiftelse samt diverse entreprenörer så som byNet,
Markteknik och Varberg Energi.
Det hölls många fina tal, åts tårta och en uppskattad minnestavla skapad
av Philip Nicholson avtäcktes. Det överräcktes även blommor från
gästerna till föreningen, varav två stora ståtliga krukor med plakett från
Markteknik som har placerats vid bygdegården.

Medlemsfest på Ästad Bondgård

Som en fortsättning på festligheterna den 1:e juni samlades över 200
medlemmar vid Kvarnbäcken för bubbel och invigningsceremoni.
Föreningens ordförande Lars Svensson höll tal samt delade ut en liten
gåva till närvarande byrepresentanter och andra nyckelpersoner inom
projektet.
Därefter gick festdeltagarna i samlad tropp till den stora festlokalen där
kvällen fortsatte med god mat, sång och underhållning till tidig
morgontimma. Det fanns också tillfäller att se den film som Christer
Lundgren gjort och det bildspel som Hans Fredriksson satt samman.
Önskemål framfördes om fler liknande medlemsfester och nuvarande
styrelsen funderar lite i de banorna inför framtida jubileum.

Årsmöte

Den 28/6 kommer årsmöte för SiDnet att hållas i Sibbarps bygdegård. Se
separat kallelse.

Projektledningen bestående av Hans Fredriksson och Kjell Stensson utför den
symboliskt viktiga ceremonihandlingen att montera ihop två kablar istället för den
annars traditionella bandklippningen. Föreningens ordförande Lars Svensson (till
höger) väljer att inte smutsa ner sina händer utan ägnar sig åt att komma med goda
råd.

