
	  

	  

	  

	  

Informationsbrev	  till	  medlemmar	  i	  Södra	  Kinds	  Fiber	  
	  

Vad	  händer	  i	  föreningen?	  

Idag	  har	  föreningen	  484	  anslutningarvilket	  motsvarar	  ca	  52%	  av	  alla	  hushåll	  och	  
fritidshus	  i	  Ö.	  Frölunda,	  Mårdaklev,	  Kalv	  och	  Håcksvik	  med	  omnejd.	  
	  
Den	  nya	  styrelsen	  sedan	  stämman	  i	  mars	  2015	  ser	  ut	  så	  här:	  
Ordförande:	  Malin	  Hilding	  
Informationsansvarig:	  Liselott	  Johansson	  
Kassör:	  Gunnar	  Johansson	  
Sekreterare:	  Anita	  Schillén	  
Teknisk	  support:	  Sören	  Hansen	  
Nätstruktur	  och	  medlemsdatabas:	  Svend-‐Aage	  Hansen	  
Projekt:	  Anders	  Lennström,	  Kenneth	  Hansson	  
Styrelsesuppleanter:	  Max	  Hansen,	  Stefan	  Kaleva,	  Bernt	  Andersson	  
Revisor:	  Annika	  Johansson	  
Revisorssuppleant:	  Terje	  Berntsson	  
Valberedning:	  Gunilla	  Andreasson,	  sammankallande,	  Gösta	  Lagberg,	  Joakim	  
Bengtsson,	  Olof	  Berg	  
	  
Styrelsen	  har	  sammanträde	  ungefär	  en	  gång	  i	  månaden.	  

	  

Utbyggnad	  av	  fibernätet	  

Styrelsen	  har	  fått	  flera	  förfrågningar	  om	  fortsatt	  utbygge	  av	  nätet	  och	  möjligheten	  
för	  de	  som	  ännu	  inte	  är	  med	  att	  koppla	  på.	  Möjligheterna	  diskuteras	  och	  på	  senaste	  
styrelsemötet	  beslutades	  att	  ett	  informationsblad	  ska	  gå	  ut	  till	  samtliga	  hushåll	  i	  
Kindaholm	  under	  juli	  månad.	  Informationens	  innehåll	  är	  en	  öppen	  intresseförfrågan	  
om	  man	  vill	  ansluta	  sig	  till	  fibernätet.	  Man	  förbinder	  sig	  inte	  till	  något	  utan	  syftet	  är	  
att	  styrelsen	  ska	  får	  en	  uppfattning	  om	  hur	  stort	  intresset	  är	  för	  fler	  anslutningar	  
och	  ge	  underlag	  för	  beslut	  som	  ska	  fattas	  om	  ett	  eventuellt	  nytt	  projekt.	  

	  

Avgift	  vid	  tekniska	  problem	  

På	  grund	  av	  stundtals	  tidskrävande	  insatser	  från	  styrelsens	  medlemmar	  för	  att	  lösa	  
tekniska	  problem	  i	  enskilda	  medlemmars	  bostäder	  till	  exempel	  utbyte	  av	  router,	  tv-‐
box,	  omprogrammering	  kanaler,	  reparation	  efter	  egen	  åverkan	  på	  utrustning	  etc,	  
har	  styrelsen	  beslutat	  om	  att	  en	  avgift	  ska	  tas	  ut	  när	  hjälpen	  efterfrågas	  av	  
medlemmen.	  Avgiften	  är	  500	  kr	  för	  påbörjat	  arbete	  och	  därefter	  fakturering	  350	  kr	  
per	  timma	  inkl.	  moms.	  

I	  första	  hand	  ska	  alltid	  Net	  At	  Once	  eller	  Sappa	  kontaktas	  vid	  fel	  eller	  avbrott.	  
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Information	  i	  framtiden	  

I	  fortsättningen	  kommer	  informationsbrev	  till	  medlemmarna	  att	  skickas	  ut	  via	  mail	  
istället	  för	  per	  post	  men	  om	  någon	  absolut	  vill	  ha	  det	  per	  vanlig	  post	  kan	  du	  bara	  
meddela	  oss	  så	  ordnar	  vi	  självklart	  detta.	  Informationsbreven	  finns	  även	  på	  
hemsidan.	  

För	  att	  göra	  föreningen	  och	  hemsidan	  mer	  synlig	  har	  vi	  lagt	  upp	  en	  sida	  på	  
Facebook.	  Sidan	  är	  nu	  igång	  och	  kommer	  att	  fyllas	  på	  allt	  eftersom.	  

På	  föreningens	  hemsida	  www.sodrakindsfiber.se	  lägger	  vi	  ut	  aktuell	  information	  
löpande.	  Är	  det	  något	  du	  saknar	  på	  hemsidan	  får	  du	  mer	  än	  gärna	  höra	  av	  dig	  till	  
ordförande	  eller	  informationsansvarig	  så	  fyller	  vi	  på	  sidan.	  

	  

Åsksäkra	  din	  uppkoppling.	  

Som	  all	  annan	  elektronik	  är	  routern,	  som	  tar	  emot	  signalen	  från	  vårt	  fibernät,	  
givetvis	  känslig	  för	  åska.	  	  	  

Säkraste	  sättet	  att	  eliminera	  skaderisken	  är	  att	  stänga	  av	  utrustningen	  samt	  dra	  ut	  
alla	  sladdar	  från	  elnätet.	  Själva	  fiberledningen	  innehåller	  inga	  metaller	  och	  leder	  inte	  
in	  åskan.	  	  

Våra	  noder	  är	  uppgraderade	  så	  att	  de	  fungerar	  upp	  till	  fem	  (5)	  timmar	  vid	  
strömavbrott.	  	  

För	  den	  som	  vill	  hålla	  igång	  den	  egna	  utrustningen	  även	  vid	  strömavbrott	  finns	  UPS-‐
er	  (batteribackup)	  av	  diverse	  slag	  att	  köpa	  på	  marknaden	  i	  vissa	  fall	  även	  
innehållande	  ett	  effektivt	  åskskydd.	  	  

Skulle	  olyckan	  trots	  allt	  vara	  framme	  kontakta	  Net	  at	  Once	  som	  felsöker	  och	  initierar	  
lämplig	  åtgärd.	  	  
Observera	  att	  detta	  inte	  är	  en	  garantifråga	  utan	  var	  och	  en	  får	  reglera	  eventuell	  
kostnad	  med	  sitt	  försäkringsbolag.	  
	  

	  

Styrelsen	  önskar	  alla	  en	  härlig	  sommar!	  	  


