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INFOBREV OM BREDBAND I JÄRLE BY !! - Sept 2011
Projektet för bredband i Järle går nu vidare efter sommaren.
Vi har tvingats ligga lite lågt för att ha koll på ekonomin i projektet.
Efter utskicket i jan med begäran om uppgift så har vi fått in ca 30 som vill att
vi gräver in till resp. fastighet. Grävningar kommer att genomföras okt och vi
kommer att meddela i så god tid som möjligt när det skall ske. Tillsammans med
resp fastighetsägare så markerar vi läget på er anslutning till husfasad.
På informationsmötet pratade vi om att upprätta ett ”sparkonto” där man kan
sätta av en viss summa redan nu för att på så sätt ”betala av” anslutningsavgiften och minska på direktkostnaden som uppstår när detta skall betalas.
Detta förfarande ger även byalaget bättre möjligheter att klara av de
kostnader som uppkommer under tiden för genomförandet. Vår likviditet har
varit mycket ansträngd, då vi inte får alla stödpengar förrän allt är klart och
slutredovisat. Efter att ha gjort klart om detta med Bergslagens Sparbank i
juni, så finns nu möjlighet att sätta in pengar på

Bankgirokonto 762-5007 - ange Järle bredband och fastighetsbeteckning
En insättning på minst 2000:- skall göras före 1/11 för att bekräfta sin
intresseanmälan om anslutning. Om insättning inte görs kommer beställning av
fiberinstallation inte att göras för din fastighet. Med det antal bekräftelser vi
får, så kommer vi att kunna sluta avtal med fiberinstallatör. Att komma i
efterhand med bekräftelse medför större kostnader för din fastighet.
Det går även bra att sätta in mer också och sen spara regelbundet till dess vi
har ett pris klart för dels kanalisationen och dels fiberinstallationen vilket bör
vara klart under hösten.
Arbetsgruppen bestående av Kjell Duberg, Alexander Rejås, Richard Sievert och
Lasse Carlsson som kommer att återkomma med vidare info.
gm Lasse C
070-5434949 eller lc.jerle@telia.com

