Vättersö Södra Bryggans Samfällighetsförening (VSBSF)
Information till fastighetsägarna angående:
Vättersö’s och Aspöarna’s möjlighet till anslutning till det fiberoptiska stamnätet i
Österåkers kommun.
Österåkers Stadsnät AB erbjuder Vättersö och Aspöarna möjlighet till anslutning till det
fiberoptiska stamnätet i kommunen. Utan att föregripa protokollet från VSBSF’s årsstämma 2016
kan nämnas att stämman godkände att styrelsen kunde teckna nödvändiga avtal med
Österåkers Stadsnät AB för att genomföra projektet. Vilket innebär att…
BOLLEN ÄR HOS OSS FASTIGHETSÄGARE I VSBSF
och tiden är knapp. Kommunen har via bidrag tillgång till en begränsad budget för projektet att
ansluta öar till fibernätet och här gäller först till kvarn… D.v.s. är pengarna slut så är dom slut.
Det som erbjudes framgår med all tydlighet i Österåkers Stadsnät AB egen bilagda
dokumentation: Anslutning och Installationsavtal, Allmänna Villkor samt Information om
fiberanslutning till stadsnätet.
Styrelsen är övertygad om,
att detta är ett unikt tillfälle för kollektiv anslutning till ett mycket attraktivt pris
att för öarna höjes attraktiviteten, vilket innebär
att det för den enskilda fastigheten bör innebära en värdestegring
att det kan bli intressantare att jobba på distans från öarna
att för den unga generationen uppvuxen med internet höjes intresset för öarna
för att nu nämna några argument.
Vidare kan som praktiska fördelar i sammanhanget nämnas (framgår av bilagd information)
50m grävning på den egna tomten ingår samt anslutning i huset
fastighetsägaren äger fibern på den egna tomten
gratis internet i 36 månader
inget vidare krav på att vara ansluten till internetleverantör efter 36 månader
stort utbud av ytterligare internetleverantörer
många vidare tjänster med TV och telefoni
Österåkers Stadsnät AB kräver ett ca 50%igt intresse från föreningsmedlemmarna för att starta
upp projektet, vilket innebär runt 60 fastigheter. Som redan nämnts är tiden knapp.
Anmälningstiden utgår enligt bilagt kontrakt den 31 juli 2016. Vi har dock lyckats förhandla fram
ett senare datum till 15.8.2016. Vidare kan nämnas att en eventuell senare anslutning kommer
att kosta i minimum SEK 42.000.- allt beroende på avståndet till anslutningsmöjligheten i det
redan lagda nätet.
Med förhoppning om att intresse har väckts och att vi hinner till kvarnen.
På VSBSF styrelses vägnar
Åke Lindström
akelindstroem@hotmail.com eller 070-512 77 37
Info Österåkers Stadsnät AB: Roland Höglund, roland.hoglund@stadsnat.osteraker.se eller 0704321921.

