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Hälsningar från 

 

Ordförande i Nyhems Fiber 

 

Föreningen arbetar med att ta fram snabbt fibernät till Grötingen, Nyhem, Lugnvik, 

Håvdsjö, Sunnerå, Ulvsjö, Dockmyr och Gastsjö.  

 

STÖD BEVILJAD 

Vi har nu äntligen fått vår ansökan om ekonomisk stöd för att bygga vårt fibernät god-

känt. Ansökan blev första gång inlämnad några dagar innan jag blev tillsatt som ordfö-

rande vid förra årsmöte men på grund av ändrade regler och krav fick vi göra hela an-

sökan på nytt i januari 2016 med krav på en massa nya underlag och nu kan vi äntligen 
gå vidare till nästa steg. 

 

VAD HÄNDER NU? 

Nu närmast ska vi hämta in anbud på byggandet av nätet samt leverans av tjänster 

som TV, Telefoni och bredband. Vi återkommer med information så snart detta finns. 

När det blir dags att börja plöja ner kabel kommer vi att behöva hjälp av så många 

som möjligt för att utföra stödarbete till våra underleverantörer. Stig Redin i Lugnvik 

kommer att vara projektledare och leda detta arbete. Vi kommer att annonsera efter 

Er hjälp när det blir dags. 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE och extra medlemsstämma. 

Detta är även en kallelse till ordinarie årsmöte i Vängåvan i Nyhem onsdag 27 april 2016 

kl 1900. Dagordning enligt föreningens stadgar som finns på hemsidan www.nyhem.eu 

(klicka sedan på länken Nyhems Fiber). Efter ordinarie årsmöte fortsätter vi med en ex-

tra stämma där projektet presenteras för närvarande medlemmar. Sedan ska närvaran-

de ta beslut om föreningen ska bygga nätet eller inte. 

 

MEDLEMMAR 

I skrivande stund har föreningen 95 medlemmar och vi vill gärna ha din hjälp med att 

sprida information genom att du pratar med grannar som inte tagit beslut om fi-

ber/medlemskap än. Har ni några frågor så kontakta våra byombud. 

NYHEMS FIBER Vi kommer åter igen med goda nyheter men önskar 

fortfarande flera medlemmar! 


