Vem ska jag kontakta?
De åtta byarna + Storesten har sina egna projektgrupper. Det är
till dina ”byrepresentanter” som du i första hand ska vända dig
om du har frågor.

Goda
nyheter!

Telefonnummer;
Ästad: Bertil Svensson 0340-46064, Bernt Carlsson 0340-46002
och Birgitta Bengtsson 0340-46046
Dagsås: Lennart Skärbäck 0340-45005, Patrik Ragnarsson 0340671060 och Christian Carlsson 0340-45036
Frigärde: Johan Bengtsson 0340-44109, Torbjörn Carlsson
0340-44083 och Fredrik Johansson 0340-44102
Risen: Kjell Sennstam 0346-91081, Martin Rimby 0346-91323
och Fredrik Ryberg 0346-91044
Gödeby: Anders Boräng 0346-59522, Mattias Kjerrman 034622140 och Jens Gustafsson 0346-22144
Folkared: Sven-Arne Bengtsson 0346-91325, Sven Arvidsson
0346-91156 och Erik Lindahl 0346-91200
Lastad: Fredrik Karlsson 0346-91289, Lennart Nilsson 034691170 och Örjan Svensson 0346-91014
Bråten: Jan-Anders Eliasson 0340-44015 och Jan-Bertil
Borrbring 0340-44001
Samt för Storesten: Håkan Handin 0340-40363

Betydligt lägre kostnad än den först uppskattade
Vi vet nu med säkerhet att anslutningskostnaden för varje
fastighet blir betydligt lägre än de 33.000 kr som vi angett
tidigare. Varje hushåll kan räkna med åtminstone 5-10.000 kr
lägre kostnad.
Tre saker bidrar till detta:
1. Sparbanksstiftelsen i Varberg kommer att ekonomiskt stötta
utbyggnaden av fiber på landsbygden.
2. Varbergs kommun har aviserat att de kommer att gå in med
en ekonomisk garanti via Varberg Energi.
3. I beloppet 33.000 kr hade vi räknat in moms. Efter kontakt
med skatteexperter visar det sig att vår typ av delägande av
förening inte är momsbelagt. Det gör att 20% av
investeringskostnaden kan räknas bort.
En annan god nyhet som förbättrar kalkylen är att drygt 70% av
åretruntbostäderna anslutit sig och vi tror att siffran kan bli ännu
lite högre

Fiber inte längre ett alternativ till ADSL?
Inom överskådlig framtid kommer hushållen i SiDnets område
inte erbjudas nya alternativ till SiDnets fiberlösning. ADSL, som
tidigare diskuterades, är helt borta ur bilden. Det är helt enkelt
inte kommersiellt lönsamt för någon aktör att gå in. Speciellt inte
nu när drygt 70% av hushållen bestämt sig för fiber.

Är det för sent att ansluta sig?
Det är fortfarande möjligt en liten tid att ansluta sin fastighet
under förutsättning att arbetsplanerna inte påverkas och att det
inte heller påverkar de ekonomiska kalkylerna i negativ riktning.
Styrelsen fattar beslut om nya medlemskap. Om du inte anslutit
dig än och vill komma med, kontakta dina byrepresentanter
snarast.

Antal anslutna fastigheter i dagsläget:
Alla
Eget
Hyres o
Antal
fastigheter ägande sommarhus avtal
Dagsås

127

78

49

41

Ästad

71

46

25

33

Frigärde 59

56

3

42

Risen
Gödeby

71
46

53
41

18
5

42
34

Folkared 60

56

4

45

Lastad

94

82

12

72

Bråten

51

45

4

18

Storesten 28

22

6

17

%anslutning
/eget
ägande
52,6
71,7
75,0
79,2
82,9
78,6
87,8
35,3
77,3

Vad händer under den närmaste tiden?
6/9 Extra föreningsstämma. På dagordningen bl a redovisning av
projektkostnad.
7/9 Projektgruppsmöte
11/9 och 13/9 genomförs kursen ”Arbete på väg”. Denna kurs
måste alla gå som arbetar på och vid allmän väg. 15 personer deltar
vid varje tillfälle. Projektgrupperna prioriterar deltagande
19/9 Kommunfullmäktige i Varbergs kommun förväntas fatta
beslut om ekonomisk garanti till fiberutbyggnad på landsbygden.
I nästa informationsblad kommer vi kunna ge mer detaljerad
information om projektet.

