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Klart med totalentreprenör
Det blev Wikstrands Gräv i Götene som till slut 
blev vårt val av totalentreprenör.
Wikstrands är en entreprenör som gjort flera 
fiberområden och vi är mycket nöjda över att fått 
dem som leverantör av uppdraget.
Anbudet ligger på en summa som gör att vi tror att den kostnad vi pratat om på 
20 000 kr kommer att hålla.
Vad som nu händer är att ett kontrakt ska undertecknas och därefter startar 
projektering.
Första grävning beräknas komma igång i början av november.
Vi kommer att varje månad uppdatera er om hur projektet fortsätter.

Fastighetsanslutningsavtal 
Det är många som fortfarande inte lämnat in sitt fastighetsanslutningsavtal. Nu 
blir det bråttom då detta avtal ligger till grund till den projektering om hur 
ledningen ska dras. 
Vad som gäller är att varje fastighet ska ha ett avtal dvs har du flera fastigheter 
måste du lämna ett avtal per fastighet.
Avtalet hittar ni på hemsida under dokument.
Kom ihåg att sända två avtal per fastighet till Helena Wallström, ett får ni sedan 
tillbaka och ett behåller föreningen

Förändring av betalningsperioder
På senaste styrelsemöte beslöt styrelsen att
Sista dag för nästkommande inbetalning på 5 000:00 flyttas till 31 oktober. 
Därefter ska medlemmarna betala ytterligare 5 000:00 senast 30 april. 
Slutbetalningen görs under våren 2017. Förändringen är föranledd av att 
projektet kommer igång senare än beräknat.
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Markägargruppen
En förutsättning för att vi ska komma igång med grävning är att alla avtal 
med medlemmarna och markägarna klara. 
Markägargruppen har haft två möten där markägarna har kunnat ge sina 
synpunkter om hur grävningen bäst skulle ske på deras marker. Dessa 
synpunkter förs nu in på de kartmaterial som projektet kommer att utgå 
från. 

Nästa arbetsuppgift för gruppen är sedan att ha kontakt med länsstyrelsen 
för att få klart med alla dispenser om grävning i naturreservat och under 
stenmurar.

Skyltar
När jag åkt runt i området ser jag att flera skyltar hänger eller har blivit 
skadade. 
Som jag skrivit förut hoppas jag att ni alla ”sköter om” era skyltar och 
ser till att de syns vid er väg. Om någon skylt skulle vara förstörd maila 
föreningen info@bergsfiber.se för en ny.

Efter alla månaders förberedelser,
nu är vi på gång…….
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