
Fiberföreningen                       Årsavgift 200 kr
Näs-Hara-Västra Tönnet                Plusgiro 7122912-4

MEDLEMSINFORMATION december 2014

Hej i höstmörkret! 
Här kommer ett nytt informationsblad från fiberföreningen med det senaste som har hänt i 
fiberarbetet och vad som är på gång framöver.

Vad händer i fiberföreningen just nu?

Informationsmöte för alla!
Härmed är du och övriga intresserade i Näs-Hara-Västra Tönnet inbjudna till ett 

allmänt möte om fiberplanerna.

Dag: Onsdagen den 3/12 2014
Tid: kl 1900
Plats: Kulturhuset, Hara

• vad har hänt?
• på gång nu
• i fortsättningen, tidplan
• vad kostar det?

Varmt välkommen!

Medlemmar
Vi är i dag ett 60-tal medlemmar, vilket gör att vi kan börja med planering och projektering av 
fiberbygget.
Dock har vi inte fått in ansökningsblanketter från alla medlemmar! Det finns fortfarande några som
har glömt att lämna in sin lapp. Snälla, gör det! Det vore synd om bygget blev försenat av glömska. 
Tänk på att det är många föreningar som jagar bidragspengarna.

Är du inte medlem, men funderar på det?
Fyll i anmälningsblankett eller kontakta någon i styrelsen redan i dag!
Du binder dig inte för ett fiberkontrakt, men som medlem stöttar du projektet och bygdens 
utveckling.
Och så har du chansen att senare få vara med på bygget av bredbandsfibern och ta del av bidraget.
Det beslutet om deltagande tar du senare.

Men om du å andra sidan väljer att vänta, så bör du veta att om du kommer senare, när 



projekteringen har börjat, ja då kan det bli en hel del dyrare för dig, eftersom projekteringen och 
kostnadsberäkningen måste räknas om.
Kommer du senare, när Länsstyrelsen har beslutat om bidraget, då är det för sent att söka ett nytt 
bidrag just för din anslutning. Du får stå för hela kakan själv!

Tidplan
Sista dag för att anmäla att du vill vara medlem i fiberföreningen är den 15 december!

Därefter börjar vi direkt i januari med projektering av kanalisationen
Feb 2015: Börjar med anbudsunderlag och upphandling 
Mars: Föreningsstämma, beslut om byggstart, ansökan om bidrag (Länsstyrelsen)
Maj: Beslut om bidrag
Juni: Byggstart

Det är en snäv tidsplan som förutsätter att alla tillstånd , alla kontrakt osv. ramlar in utan 
förseningar.

Hemsida
Vi har en hemsida!

Adress: nhvt.lokaltfiber.se

Besök den!
Där finns mer information, bland annat kartor med alla medlemmar.

Svårt att komma ihåg förkortningen i adressen? 
Läs:    Näs-Hara-Västra Tönnet = nhvt

Två datum att komma ihåg:     3 december, informationsmötet
                                                     15 december, medlemsanmälan

Kontakter
Fiberföreningen Näs-Hara-V.Tönnet ekon. förening
Organisationsnummer: 769627-7602
Plusgirokonto: 712291-4
Hemsida: nhvt.lokaltfiber.se

Roland Bratt
Magnus Gerke
Stig Hedéen
Sture Jansson
Thomas Kågström
Maria Norberg
Gunnel Werme

roland.bratt@telia.com
magnusgerke@hotmail.com
stig.hedeen@telia.com
sture.jansson.46@telia.com
thomas@soundic.se
maria.norberg@uddeholm.se
gunnel.werme42@gmail.com

0563 - 44130
  070 - 518 00 55
0563 - 409 40
0563 - 409 35
  070 - 544 36 13
  070 - 19 02 66 
  073 - 054 12 60
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