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Nedanstående information har även sänts till er medlemmar via e-post och finns att hitta på 
www.bodsjofiber.se samt https://www.facebook.com/BodsjoFiber  
 

Det är synnerligen viktigt att alla solidariskt betalar sina avgifter!  
 

Medlemsavgift: 300 kr/år.  
 

Abonnemangsavgift: Förbindelsen är 5 år (d.v.s 60 månader). Antingen 46 kr eller 369 kr per 
månad. Vid dödsfall kan avtalet hävas men sker då endast vid två tillfällen årligen. Således 
betalar dödsboet för ytterligare sex månader efter uppsägning. Vid dessa två tillfällen per år kan 
man även byta avtalet från 46 kr till 369 kr eller från 369 kr till 46 kr. Vid avtalsbyte som inte 
beror på dödsfall kostar det 4 500 kr, vilket är den kostnad som Telia debiterar fiberföreningen.  
 

För att hålla nere föreningskostnaderna är det önskvärt att medlems- och abonnemangsavgifter 
betalas via autogiro. Hör av dig till föreningen för att få blankett och/eller eventuell assistans. 
Måste föreningen påminna dig om betalning utgår en påminnelseavgift om 50:-. 
 

Skall du sälja din fastighet är det viktigt att skriva ett avtal med nya ägaren som då tar över ditt 
betalningsansvar mot fiberföreningen. Både för abonnemanget (46 kr eller 369 kr) samt för 
medlemsavgiften (300 kr). Kontakta föreningen för ett förslag till avtalstext. Dessutom måste du 
och nya ägaren meddela fiberföreningen om avtalsförändringen. Om det finns en tidigare 
gammal skuld till fiberföreningen så måste skulden först betalas innan fiberanslutning kan ske av 
nye ägaren till fastigheten.  
 

Viktigt att tänka på! Dessvärre är det så att om abonnemangs- och medlemsavgiften inte betalas 
i tid så finns risken att du kopplas ur. För att åter bli inkopplad måste du dels betala din skuld till 
föreningen men också en återinkopplingsavgift som för närvarande är 4 500 kr.  
 

Skurun. Mark och Miljödomstolens har fastställt ledningsrätten över Skurun 1:3. Fiberföreningen har 
betalat den av Lantmäteriet fastställda ersättningen till fastighetsägaren om 1 250 kr. 
Fastighetsägaren har överklagat nivån på ersättningen till Mark och Miljödomstolen. Föreningen 
avvaktar nu deras utslag/dom. Föreningens kostnader kring ärendet uppgår hittills (april 2018) till 
drygt 190 000 kr. Merparten utgörs av Lantmäterikostnader men även kostnader för 
fastighetsägarens rättegångskostnader. Kom ihåg att föreningen följt alla de regeler som gällde för 
bidrag och byggande av Fibernät med stöd från Länsstyrelsen, PTS, Jordbruksverket och EU. 
 

Mötesdatum. Styrelsemöte torsdag 14 juni, kl. 18.00, Sockenstugan i Bodsjö.  Årsmöte torsdag 
28 juni, kl. 18.00, Föreningshuset i Flatnor.  
 
Om problem med anslutning uppstår efter avbrott.  
Gör all utrustning strömlös och sätt på den i rätt ordning:  
1 (väggen-Media konvertern CTS)  
2 (Routern, Svart)  
3 (Digitalboxen/Datorn), vänta minst 5 minuter mellan varje box.  
Se Fiberinformation 2016-06-20 v2 (Bodsjöbladet nr 4, 2016).  
Ring 90 200 vid fortsatt fel! 

Med vänliga hälsningar Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening 
medlemsregistret@bodsjofiber.se 0693-662080 




