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Ännu ett märkligt år börjar närma sig sitt slut, och det har blivit dags för föreningen att
önska alla våra medlemmar en riktigt God Jul. 

I julhälsning 2020 kunde vi konstatera att Corona - pandemin hade satt käppar i hjulet
bl.a. för årsstämman 2020, som fick genomföras via telefon. Nog hade vi alla en
förhoppning om att restriktioner m.m. inte skulle bli så långvariga - men oj vad den
förhoppningen kom på skam! Nu har vi kommit ytterligare ett år fram i tiden, och vi kan
konstatera att denna eländiga pandemi fortfarande förföljer oss. Även stämman 2021 fick
genomföras via telefon och ett flertal av föreningens styrelse- och byggmöten har hållits
digitalt pga. pandemin. 

Dock måste livet gå vidare så gott det nu går, och i fiberföreningen har det bl.a. resulterat
i att vår sista förtätningsutbyggnad med statligt bidrag kunde dras igång som planerat i
början av november. Glädjande att konstatera att det i projektet finns 18 nytillkomna
medlemmar som väntar på fiberanslutning som är planerad till 2022-06-01. Efter avslutat
projekt har vår fiberförening 855 medlemmar. 

Föreningens ledningsrättsförrättning i Lantmäteriet förefaller också nu närma sig ett
slutförande. Enligt LM:s plan kommer berörda markägare att kallas till förrättningsmöten i
början av nästa år. En mycket långdragen process kan förhoppningsvis därefter avslutas. 
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På förekommen anledning tar vi också tillfället att flagga för ny instruktion från Telia
gällande möjligheten att välja text till TV - programmen (gäller Telias gruppavtal Triple
Play). Instruktionen finns på föreningens hemsida www.fiberfalbygden.se under rubriken
Senaste Nytt i spalten till höger på startsidan. 

                    Styrelsen för Fiber Falbygden vill med dessa rader önska er alla 
                                                        
                                               En riktigt God Jul 2021 

                                                            och 

                                                  Ett Gott Nytt 2022 
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