Oj, vad det har åskat!

Martin Allbjer från Varberg Energi hälsar följande till
SiDnets medlemmar: ” Under sommaren har ett antal
bostadswitchar ute i de mindre orterna gått sönder pga.
åskväder. För att undvika skador på elektronik är det en god
idé att antingen sätta in åskskydd i huset eller helt enkel dra
ut strömkabeln ur elektroniken när åskväder väntas. Oftast
gäller inte garantin på elektronik vid skador orsakade av
åska.”
Det är alltså åskan som har slagit så hårt via elledningarna att
den slagit ut switcharna som verkar vara lite känsliga av sig.

Det rullar
på….
Nu funkar allt som det ska (vi har i alla fall
inte hört något annat…)
Nu har deadlinen för att kontrollera sin installation och
bostadsswitch gått ut. Vi räknar med att alla fullgjort sitt
uppdrag och att allt därmed fungerar som det ska.

Tillsnyggning
Åtta områdesansvariga valda på årsmötet
På årsmötet valdes områdesansvariga för de åtta byarna.
Dessa ska du vända dig till avseende praktiska frågor kring
SiDnets fibernät.
Telefonnummer;
Ästad: Bernt Carlsson 0340-46002
Dagsås: Christian Carlsson 0340-45036
Frigärde: Fredrik Johansson 0340-44102
Risen: Fredrik Ryberg 0346-91044
Gödeby: Jens Gustafsson 0346-22144
Folkared: Erik Lindahl 0346-91200
Lastad: Örjan Svensson 0346-91014
Bråten: Jan-Bertil Borrbring 0340-44001

Under hösten kommer återställningsarbete att pågå
enligt de önskemål som kommit in under försommaren.
Huvuddelen av arbetet kommer att bestå av asfaltering.
Ta det därmed lite extra lugnt på vägarna i höstrusket.
För färsk information se hemsidan.

Styrelsen då? Vad pysslar den med just nu?
Styrelsen arbetar för närvarande på att få fram mer
information om skattereduktionen. Förhoppningsvis ska
det finnas mer att presentera i november.

Serviceavgiften

Den 30/9 kommer den första dragningen att göras från det
konto som angavs när bostadsswitchen hämtades ut.
Beloppet 195,-, som kommer att dras kvartalsvis, omfattar de
kostnader föreningen har för driften av fibernätet (bl. a en
avgift till Varberg Energi på 25,-/anslutning och månad)

Kostnad för lån
De medlemmar som valt att inte betala in 15.500,- direkt
kommer att påbörja sin avbetalning via dragning från samma
kontonummer som gäller för serviceavgiften.
Den första avbetalningen sker den 30/9 och beloppet
framgår av den faktura som bifogats nyhetsbrevet.

Kanalutbud

Enligt Lars Wessman på Varberg Energi så är det ett beslut
på gång om eventuellt nya kanaler i kanalutbudet. Det är
även en ny uppdatering av programguiden i faggorna. Vid
färdigställandet av det här nyhetsbrevet har vi tyvärr inte
hunnit få bestämt besked. Vi håller dock frågan under
bevakning och så fort vi får reda på hur det berör oss som
kunder så kommer vi att lägga ut informationen på
www.sibbarpdagsas.se

SiDnet första årsmöte hölls den 1/6 2007

På SiDnets första årsmöte fördes diskussion om ändring av stadgar.
Ett beslut om ändring fattades och ett extra årsmöte utlystes för att
stadgeändringen ska gå igenom.
Valen utföll enligt nedan:
Styrelsen
Ordförande: Lars Svensson
Vice ordförande: Mats Svensson
Kassör: Bengt Andersson
Sekreterare: Runa Wieslander
Ordinarie: Anders B Hedlund
Ordinarie: Agnes Hulthén
Suppleant: Catarina Gardell
Suppleant: Roger Pedersen
Suppleant: Benny Hansson

0346-913 02
0346-913 66
0340-440 42
0340-440 95
0346-927 99
0346-910 44
0346-910 58
0346-910 40
0346-222 27

Till valberedningen valdes:
Bengt Svensson (sammankallande) och Lennart Christiansson.
Till revisorer valdes:
Jonny Widarsson och Hans-Olof Inghammar med Eskil Bengtsson
som suppleant.
Det valdes även områdesansvariga för alla byarna, se sista sidan.

Kallelse till extra årsmöte

Som ovan omnämns beslutades på årsmötet om en stadgeändring och
därför kallas det till ett extra årsmöte. Läs mer om detta i kallelsen som
bifogats. 25/10 klockan 19.00 i Sibbarps bygdegård.

