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Var hittar jag informationen
Information som den du läser just nu har föreningen dels sänt ut till medlemmarna via e-post, dels
tryckt i Bodsjöbladet. Denna information kommer nu (inom närmsta veckorna) att även finns
tillgänglig på www.bodsjofiber.se

Hjälpa By grupperna
Föreningen har ju ofta vädjat till medlemmarna att kontakta sin by grupp för att hjälpa till. Tyvärr har
uppslutningen från medlemmarna inte varit tillräckligt stor för de arbeten som föreningen haft att
utföra. Detta har då fått till följd att föreningen sett sig tvungen att köpa in vissa tjänster. Det har
varit alltför mycket arbete för att styrelsen skulle ha tid och möjlighet att själva utföra arbetet. Nu vet
vi att vissa har varit rädda för att anmäla sig pga. att de inte vet vilka arbetsuppgifter som det
behövts hjälp med. Nu har vi ett konkret arbete som vi kan beskriva.
By ansvarig
Arbetet består i att några gånger om året ta emot kuvertbuntar och dela ut dessa till medlemmarna i
den egna byn. Se till att de kuvert som skall till medlemmar som inte kommer till sitt hus närmsta
veckorna blir postade till korrekt adress. Hålla kolla på att föreningen har rätt information (e-post
adress, adress till lägenheten i stan, kolla på ev. ägarbyten). Kunna vara en förbindelselänk mellan
medlemmarna i den egna byn och styrelsen. Kan du ställa upp ring Hans på 0693-662080 eller maila
till medlemsregistret@bodsjofiber.se .

Bredbandstelefoni / IP telefoni
De medlemmar som betalar 369:- har tillgång till Bredbandstelefoni utan extra kostnad. Ni har ett
telefonnummer och kan ta emot samtal utan att det kostar något, det som kostar extra är: att ringa
ut (alltså samtal som du ringer kostar pengar, MEN det finns förmånliga pris avtal Ex vis Maximal som
gör att du kan ringa så mycket du vill till alla telefoner i Sverige till ett fast månadspris, endast
nummerupplysning och samtal typ Bingolotto kostar extra), att aktivera nummerpresentation (kostar
20:- per månad). Har du inte aktiverat din Bredbandstelefoni så rekommenderas du att göra det, det
kan vara jättebra att kunna larma om brand eller sjukdom via denna telefon i de lägen då våra
mobilmaster är ur funktion.
Den bredbandstelefoni som ingår är från Telia.
Varning! Låt dig inte luras av telefonförsäljare som erbjuder dig Telefoni via fibern från annan
leverantör! Säg NEJ, det kan inte bli billigare än 0:-.
De medlemmar som betalar 46:- har INTE tillgång till Bredbandstelefoni, men kan beställa det från
Telia. Beställ via https://www.telia.se/privat/mitt-telia/ eller ring 90 200.

Ring 90 200 vid fel

Korv/Hamburgare och Julmust/Glögg torsdag 8 december
17.00 – 19.00 i nya Grillkåtan vid Hunge Folkets Hus
Föreningen bjuder in ALLA medlemmar till en stunds samvaro kom och ät lite,
träffa styrelsen, ställ frågor, diskutera alla de fantastiska möjligheter som vi nu
har tack vare att vi är fiberanslutna.

Välkomna!
Markavtal
Styrelsen har nu försett samtliga markavtal med kartor och förbereder överlämnandet av avtalen till
Skanova. Vid denna genomgång har även saknade avtal åtgärdats. Skanova är en del av Telia men
äger nät som Telia och andra operatörer kan hyra in sig i. Post och Telestyrelsen (PTS) övervakar hur
Skanova tar betalt så att alla som köper av Skanova behandlas lika. Föreningen har tecknat avtal med
Skanova om drift och underhåll av vårt nät, de har även option på att köpa vårt nät i framtiden. Men
minst 7 år måste föreningen äga nätet.

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften har varit 100:- per år för 2013, 2014, 2015, 2016. För 2017 är den 300:-. Avgiften
för 2018 bestäms av föreningens årsstämma i slutet av juni 2017.
Våren 2015 gjorde vi förra utskicket om Medlemsavgift då avseende 2015 samt påminnelser till de
som låg efter, De flesta betalade då in mer pengar än hundralappen för 2015, många 500:- alltså
betalade de fram till och med 2017.
Före jul räknar vi med att alla medlemmar hinner nås av en avstämning kring medlemsavgiften = ett
papper som visar hur mycket du betalt i medlemsavgift och om du har en skuld.
Redan idag har 20 medlemmar gjort Autogiromedgivande också angående medlemsavgiften. I
samband med avstämningen kommer vi att vädja till alla medlemmar att komma in med
autogiromedgivande angående medlemsavgiften. Vill du redan nu göra medgivandet så kan du göra
det via din Internetbank, du hittar oss under Ekonomiska föreningar – Bodsjö Fiber medlemsavgift.
Ger du föreningen medgivande för medlemsavgiften så kommer ev skuld att dras så snart ditt
medgivande kommit in och avgiften för 2017 ( 300:- ) dras i januari. Men allt bygger på ditt
medgivande och detaljerna står i den individuella information som går till samtliga medlemmar. Så
inga dragningar sker förrän du nåtts av information om läget.

Skurun
Inget nytt att rapportera. Föreningen avvaktar Mark och Miljödomstolens dom avseende den av
fastighetsägaren överklagade Ledningsrätten över Skurun 1:3. Likaså avvaktar föreningen
Lantmäteriets beslut angående ledningsrätt i anslutning till gränsen mellan fastigheterna Skurun 1:2
och Skurun 1:8.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening

medlemsregistret@bodsjofiber.se 0693-662080

