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_________________________________________________________

Inga pengar till bidrag denna gång

Vi har nu fått det nedslående meddelandet från Länsstyrelsen att vi denna gång inte finns 
med bland de föreningar som får bidrag trots våra relativt höga poäng.

Totalt inkom 70 ansökningar omfattande ett sökt belopp på ca 270 mkr. Av dessa ansökningar
beviljades endast 17 st med tillgängliga medel, 109 mkr. Ett av dessa gick till Hagfors 
kommun. 

Under hösten 2016 förväntas Länsstyrelsen tilldelas ytterligare pengar som vi hoppas kunna 
vara med och tävla om.

Möte med fiberföreningarna på Östsidan av älven 

Efter att ha mottagit detta nedslående meddelande samlade styrelsen för att diskutera 
alternativa lösningar och hur vi ska kunna öka våra möjligheter till att vara bland de lyckliga 
föreningarna i höstens förväntade tilldelning . Till mötet bjöds också fiberföreningarna i Östra 
Tönnet / Hornäs / Stackerud och Byn / Halla / Yggenäs in. 

Mötet var mycket konstruktivt och vi tittar just nu på flera alternativa lösningar och en 
eventuell sammanslagning av föreningarna för att få upp medlemsantalet och på det viset få 
synergieffekter. Vi är nu på nytt taggade och hoppas kunna presentera en alternativ lösning 
före sommaren. Vi tittar nu också på kommersiella lösningar som alternativ till vår 
kvarstående ansökan om bidrag hos Länsstyrelsen.

22 maj kl. 17.00 kommer ett ordinarie årsmöte att hållas i Kulturhuset i Hara. Alla 
intresserade, både medlemmar och icke medlemmar är då välkomna. 

Vi ger inte upp!!

Kontakter styrelsen

Roland Bratt
Magnus Gerke
Stig Hedéen
Sture Jansson
Thomas Kågström
Maria Norberg
Lilli-Ann Pettersson
Göran Norberg

roland.bratt@telia.com
magnusgerke@hotmail.com
stig.hedeen@telia.com
sture.jansson.46@telia.com
thomas@soundic.se
maria.norberg@uddeholm.se
seplap@telia.com
gornor@hagfors.se

  
  0563 - 44130
  070 - 518 00 55
  0563 - 409 40
  0563 - 409 35
  070 - 544 36 13
  070 - 19 02 66 
  0220-13478
  070-3989750
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