Snart är det Jul!
Vi som fått ert förtroende att starta upp arbetet med att bygga ett fiberkabelsnät i
våra hemsocknar Hejnum och Bäl vill sända en liten julhälsning till er och även
passa på att ge er lite information om hur arbetet fortskrider.
Vi har arbetat ganska intensivt den senaste tiden, Kaj, Lennart och Janne har varit
på många möten med olika beslutsfattare och kompetenser.
Vi har gjort upphandlingen klar med både grävning och vem som får leverera och
koppla ihop nätet. Schubergs Gräv & Schakt AB från Barlingbo kommer att gräva
och fräsa ned kabeln. BRS/Bynet kommer leverera matrealet och binda samman
nätet.
I skrivandes stund håller vi på att färdigställa ansökan till Länsstyrelse och kommun
om bidrag för att göra hela vårt projekt möjligt. För tillfället känns det positivt. Vi
har över 85 hushåll som medlemmar, väl genomarbetade offerter och hopp om ett
generöst bidrag. Allt detta gör att just nu ser det ut som att vår kalkyl kommer att
hålla!
När ansökan är klar och inlämnad den 23 december skall vi passa på att fira jul. För
sedan är det mycket som måsta vara på plats innan maskinerna kommer i mars.
Alla markägare som berörs av kabeldragningen kommer att kallas till ett
markägarmöte den 20 januari. Målsättningen är att få klart alla markägaravtal och
att utse områdesansvariga. Deras uppgift blir att se till att ledningens sträckning är
rätt utstakad och röjd. Det är en förutsättning att alla drar sitt strå till stacken för att
hålla alla kostnader nere. Alla medlemmars arbetsinsats är lika viktig.
Samtidigt skall vi arbeta med få tillstånd för att borra under våra vägar på ett
dussintal ställen och få klart från den antikvariska myndigheten att vi inte gör
intrång på några fornlämningar.
Så passa på att njut av Jul ledigheten, vi har alla jobb som väntar!

När halva februari är gången hoppas vi att vi har klart med bidragens storlek. Vi
tror att vi är tre ekonomiska fiber föreningar som får dela på de pengar som finns
avsatta.
Först då kan vi räkna klart, kalla alla till ett nytt medlemsmöte och så äntligen,
skriva avtal med alla medlemmar. Då är vi framme i mars och vi sätter spaden i
backen, härligt!
Våra förfäder knöt samman Hejnum och Bäl med vägar och en stor kanal. Nu tar
vi nästa steg rakt in i framtiden!

Vi i styrelsen vill Önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Genom Arne Nyroth

