Information 2016-03-15 v3
Autogiro de 46:- respektive 369:Breven gick ut ca 20 november 2015,
Trots påminnelser via mail saknas fortfarande Autogiromedgivande från 9 medlemmar som i sina
avtal kryssat för att de vill betala via Autogiro. Till er kommer det nu ut påminnelser med post.

Har du frågor eller undringar hör av dig till Hans på mail eller telefon enligt nedan!

Fiber fest TACK!

Det blev en lyckad fest lördag 20 februari 2016, åtminstone enligt vad de närvarande sa och

ett antal Tack har även droppat in till föreningens maillåda.
Så frågan är Skall vi ha en fest till? Förslaget är i så fall lördag 23 juli 2016 18.00
Föreningshuset i Flatnor.

Vad tycker du? Hör av dig snarast senast söndag 26/6-2016, till:
Carole på 0693-400 57 eller 070 588 6382 (ring eller SMS’a)
Calice på 0693-400 38 eller 070 530 4596 (ring eller SMS’a).
De tar nu emot preliminära anmälningarna. Och alla SYNPUNKTER på fest eller inte fest.

Skurun

En fastighetsägare i Skurun är mycket missnöjd med att föreningen fick tillstånd av vägföreningen att
dra fiber i vägbanken där vägen passerar över hennes mark. Föreningen följde de instruktioner vi fått
från Länsstyrelsen att det räckte med vägföreningens tillstånd. Men det blev många turer kring detta
och föreningen väntar på Lantmäteriets handläggning av Ledningsrätt. Fastighetsägaren i fråga tycker
dock att föreningen skall gräva upp fibern i väntan på att Lantmäteriet fattar sitt beslut. Förra året
beslutade Kronofogden att föreningen inte behövde göra det. Nu har fastighetsägaren återigen vänt
sig till Kronofogden och begärt handräckning för att vi skall avlägsna fibern. Från styrelsen är det karlIvar Jonasson, Hans Moe och Johnny Bengtsson som jobbar med detta ärende. Så har du frågor och
undringar vänd dig gärna till dem. Eller maila enligt nedan.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening

medlemsregistret@bodsjofiber.se 0693-662080

