KALLELSE
Bildande av ekonomisk förening
för fiberutbyggnaden i Hallaryds socken
Plats:

Hallaborg, Hallaryd

Tid:

Tisdag 18 september kl. 19.00
Se agenda på nästa sida.

Kort sammanfattning från förra fibermötet den 28 augusti:







Bakgrund: regeringsbeslut på att hela Sverige ska erbjudas fiberoptiknät före
utgången av 2020
Älmhults Kommun har beslutat att satsa på fiber och bygger ut ett fast nät för TV,
bredbanduppkoppling mot Internet och fast telefoni. Kommunen bekostar stamnätet
fram till kommungränsen.
I socknen måste en ekonomisk förening bildas snarast, bestående av de personer
som är intresserade av att få fiberoptik, för att administrera och bekosta grävning
fram till fastigheterna
Den fasta telefonin (kopparledningar) i Hallaryds socken kommer troligen att plockas
ner inom 6-8 år
Masten i Hallaryd som stödjer ADSL ska enligt Älmhults Kommuns plan plockas ner i
juni 2013, men man har lovat försöka senarelägga detta tills fiberoptiknätet är på
plats
GSM kommer inte att påverkas av förändringarna, men risken är överhängande att
GSM-nätet blir överbelastat och ”segt” om alla som har haft ADSL går över till GSM,
vilket gör att GSM inte heller är en säker lösning.
Kostnaden för att få fiberoptik indragen ligger i storleksordningen 25.000:- per
anslutning.

Hemsida:

En hemsida för fiber i Hallaryd, www.hallarydfiber.se, är under uppbyggnad.
Där kan du framöver följa arbetet i föreningen.

Kontakt:

fiberhallaryd@gmail.com

Preliminär sista datum för inlämning av icke bindande intresseanmälan: Söndag 18/11

Välkomna!
Arbetsgruppen
Lars Lundbäck, Matilda Karlsson, Kenneth Ågren, Ken Ruter, Åsa Dahlström, Henrik
Haraldsson, Göran Persson, Ingrid och Johan Åkesson

AGENDA för konstituerande stämma – Hallaryd fiber
-

Presentation av arbetsgruppen

-

Kort redovisning av historik, nuläge och framtidsplaner

-

Diskussion och frågor I

-

Redogörelse för bildandet av den ekonomiska föreningen

-

Fika

-

Diskussion och frågor II

-

Konstituerande stämma
o

Mötets öppnande

o

Val av ordförande och sekreterare för mötet

o

Godkännande av röstlängd

o

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

o

Godkännande av dagordning

o

Beslut om bildande av ekonomisk förening

o

Beslut om föreningens namn

o

Fastställande av stadgar

o

Val av styrelseledamöter

o

Val av suppleanter

o

Val av revisorer

o

Val av valberedning

o

Medlemsavgift

o

Övrigt

o

Mötet avslutas

Styrelsen konstituerar sig efter mötet.

