Nyhetsbrev NR:14, februari 2020
Hej alla medlemmar!
Som tidigare meddelats kommer de i projektets ingående grävningar för
kanalisation vara klart under februari. Blåsning av fiber blir klart i slutet
av mars. Undantaget är 4,5B (Svenshögens badplats) där projektering
och diskussion med markägare är inne i ett intensivt skede. Vi är
hoppfulla om att hitta en lösning som både vi och markägarna kan godta.
Vi är mycket tacksamma mot de fastighetsägare som upplåtit mark för att
kommunens invånare ska få tillgång till fiber.
Den 4:e februari genomförde vi ett mycket välbesökt informationsmöte i
Ödsmåls bygdegård. Till mötet inbjöds de 208 fastigheterna som ska
kopplas upp under våren.
Sista januari hade vi 1021 fastigheter och lägenheter uppkopplade.
Vi närmar oss en rejäl milstolpe i föreningen där vi kan avsluta detta som
ett projekt och gå in i förvaltning av föreningen.
Just nu håller vi på att planera för att gräva och ansluta de fastigheter
som ligger på vår s.k. restlista. Det är medlemmar som har kommit till
sent och som vi inte har haft möjlighet att ta hand om tidigare, för
närvarande är det 8 stycken.
Vår extra hjälp på kontoret, Sofie, kommer att vara kvar till semestern
beroende på att Sanna har fullt upp med koordinering av
uppkopplingarna.
Att projektet närmar sig slutet föranleder oss att säga något om hur vi
ska styra föreningen på längre sikt.
När vi går in i förvaltningsfasen blir givetvis vardagen BETYDLIGT
lugnare. Men det är viktigt att vi styr och är aktiva ändå. Till det behövs
en engagerad styrelse som ska leda verksamheten i förvaltning.
Bland alla medlemmar i föreningen måste det finnas många som kan
göra väldigt mycket nytta i styrelsen. Att vara styrelseledamot innebär ju

inte ett livslångt åtagande. Vi bör byta personal med jämna mellanrum så
vi inte sliter ut ett fåtal.
Vi måste fundera på hur vi vill att föreningen ska drivas på längre sikt.
Ska vi ha anställd personal och hur mycket ska de göra? Eller finns
möjlighet att hitta medlemmar som ideellt kan ta på sig detta arbete? Ska
vi kanske helt enkelt köpa in tjänster som gör arbetet som krävs och
”bara” ha en styrelse som leder verksamheten? Vi måste debattera detta
i år så vi kan hitta rätt med förvaltningen.
Vilka arbetsuppgifter kommer då att finnas i en förvaltningsfas? Mer om
detta längre fram.
http://frakne.se
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