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Vice ordförande Hans Åkermark hälsade välkommen och inledde mötet med
information om vad som hänt sedan senaste mötet med områdesvariga i
oktober 2013 angående processen kring fiberanslutning. Den 10 december
2013 undertecknades en överenskommelse med företaget IP-only, vars syfte är
att fastighetsägare i vårt område ska erhålla en fiberanslutning med tillgång till
högkvalitativt bredband, telefoni och digital-TV.

IP-only har skickat ut brev vid två tillfällen till samtliga fastighetsägare med
anmälningsblankett för bindande anmälan till fiberanslutning.

Göran Karlsson redovisade att t.o.m. den 11 februari 2014  har 191
fastighetsägare undertecknat och skickat in bindande anmälan om
fiberanslutning till IP-only. Av de som tidigare sagt sig intresserade vid våra
förfrågningar saknas ännu 72 fastighetsägare. IP-only har skickat en ny lista
idag som Göran kommer att sända ut till alla.

Styrelsen har regelbundna kontakter med IP-only. Bl.a. har klargjorts att IP-only
önskar föreningens/områdesansvarigas hjälp med att få flera fastighetsägare
att ansluta sig.

Gullbritt Thorsell överlämnade uppdaterade områdeslistor till de
områdesansvariga. Var och en ansvarar för att listan kompletteras i enlighet
med den lista som Göran Karlsson skickar ut snarast som innehåller till IP-only
senaste tillkomna anmälningar.

Göran visade Fiberkartan på Hemsidan, och påbörjad projektering av
ledningsdragning.



Hemsidan innehåller också en ”lathund” för oss att använda vid samtal med
fastighetsägare som ännu inte anmält sig.

Fråga: Finns det några blanka Anmälningsblanketter att överlämna för
underskrift när områdesansvariga träffar fastighetsägare som ännu inte anmält
sig. Ja, det finns och kommer att läggas ut på en hylla i entrén vid Träffpunkten
för avhämtning.

Fråga: Ska vi använda oss av ett sista anmälningsdatum som ett
påtryckningsmedel? Styrelsen kontaktar IP-only för att eventuellt fastställa ett
datum för sista bindande datum för anslutning.
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