
Uddared Fiber ekonomisk förening inbjuder till:

Informationsmöte
Tid: Onsdag 27/11  kl 19:00
Plats: OBS!! Skallsjö Kyrka
Inbjudna: Alla fastighetsägare i Uddaredsområdet

Tåget går nu! Dags att köpa biljett.
Vårt arbete i fiberföreningen har varit intensivt under hösten då vi, förutom de löpande kontakterna 
med Telia, även fört förhandlingar med flera olika entreprenörer om byggnation av bl a ett egenägt 
fibernät i Uddared. Vi har nu fått in offerter som vi håller på att utvärdera.

Vår uppfattning är att enda vägen att få fiber till Uddared, är via vår förening.
Den juridiskt krångliga samfällighetsstrukturen gör det svårt för ”marknaden” 
att över huvud taget ta sig an ett område som vårt.
Vi vill informera Dig/Er om varför du måste gå med i föreningen NU om Du vill ha fiber. Du 
som tvekar eller tror att det löser sig senare, ta chansen att få information nu innan det är 
för sent.

Den enda möjligheten att få ett bra pris för en installation är att vi är många som vill vara med. 
Byggkostnaden är nästan lika stor oberoende av antalet anslutningar, eftersom man ändå måste dra 
fiber till och i varje by. 
Så ju fler vi är som delar på detta desto billigare blir det.
Vi har f n ca 250 medlemmar men vi behöver bli åtminstone 150 till.
Annars är det inte meningsfullt att fortsätta arbetet.

Installationskostnaden ska ses som en investering i fastigheten på samma sätt som byte av tak, 
installation av värmepump mm och höjer fastighetens värde, speciellt som Uddared nu "omringas" 
av fastigheter med fiber via Telias Öppen Fiber.

Vi vill därför kalla till detta möte, för att informera om vad vi håller på med, och ge er alla möjlighet att 
ställa frågor och ventilera eventuella farhågor. Alla i Uddared är välkomna, medlemmar som icke 
medlemmar.

Ta nu tillfället i akt och samåk med grannarna för att gemensamt diskutera fiber på vägen

Från kl 18:30 finns också möjlighet, för den som vill, att se ett bildspel om den nyligen gjorda 
renoveringen av kyrkan och att gå upp och titta i glastornet.

Dagordning

1. Blir det någon fiber?

2. Lägesrapport

3. Vilka steg måste vi genomföra?

4. Frågestund 

Välkomna!

Interimsstyrelsen Uddared Fiber ekonomisk förening 
För mer att få information om läget och de dokument som du behöver, besök temporära adressen : 
http://uf.nixnet.org  eller maila  uddaredfiber@gmail.com


