Sommarbrev till fiberföreningens medlemmar juli 2021.
Det händer väldigt mycket i vår fiberförening. Det här sommarbrevet innehåller information om vad
som är på gång. Den nya styrelsen som valdes på stämman den 22 maj har organiserat sig och har nu
följande rollfördelning:
•
•
•
•
•

Tord Schultz, ordförande
Patric Seemann, sekreterare
Johan Hambraeus, kassör
Bengt Adlén och Lars Hallqvist, ledamöter
Sven Langworth och Erik Laestadius, suppleanter

Som nyvald ordförande vill jag passa på att rikta ett varmt tack till Bengt Adlén och alla ni andra som
kämpat med föreningens bildande och uppbyggnad. Det är ett imponerade arbete som är nedlagt
under de åtta år som gått sedan föreningen bildades. Idag har vi en väl fungerande fiberförening med
stabil ekonomi och drygt 330 medlemmar. Föreningen får goda vitsord och utgör ett föredöme i
branschen.
En viktig uppgift för styrelsen detta år är att stabilisera verksamheten och ta fram väl fungerande
processer och rutiner. Troligen kommer vi att lägga ut en del uppgifter på externa parter för att
minska belastningen på föreningens ideella krafter. Detta är ett viktigt steg för att trygga föreningens
framtida utveckling och fortlevnad.
När det gäller pågående nätutbyggnad inom södra Blidö var förhoppningen att komma i gång med
grävarbetet före sommaren. Tyvärr har grävningen i Glyxnäsområdet tagit längre tid än beräknat,
bland annat på grund av extra krävande schaktarbete. Dialogen med Länsstyrelsen kring tillstånd för
strandnära arbeten har också tagit längre tid än vi beräknat. Alla tillstånd är nu klara och vi räknar
med att vara klara för anslutning under hösten.
I förberedelserna för fiber till Bodskär, Norröra och Söderöra har vi stött på problem med att få till
avtal med några markägare där det var tänkt att fiberkabeln skulle passera över från Parkudden på
Blidö över Bodskär till Söderöra. Även för kabeldragningen från Söderöra till Norröra har vi haft
problem att få till avtal med markägare. Vi gör nu en omplanering och hoppas få till avtal med de
markägare på Söderöra som nu involveras. På Norröra har vi haft bra dialog med markägare och
säkerställt att vi kan komma fram med fiberkabeln på alla viktiga stråk. Nya framföringsvägar för
sjökabeln medför också att vi behöver nya samtycken från fiskevattenägarna på Söderöra och
Norröra. Vår ambition är att vi får till dessa nödvändiga avtal och samtycken snarast så att arbetet
med att bygga nätet kan påbörjas under hösten 2021.
Föreningen har under våren beviljats bidrag med bredbandsstöd från Norrtälje kommun. Styrelsen
kommer att arbeta vidare med ytterligare bidragsansökningar och andra samarbeten i syfte att
trygga de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt utbyggnad till öar och andra svårtillgängliga
områden.
Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till föreningen via epost
info@forangsuddenfiber.se
Med många varma sommarhälsningar

Tord Schultz, ordf.

