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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 även att finns tillgänglig på www.bodsjofiber.se

Nya anslutningar
När vi ställde frågan i senaste informationen fick vi tre napp i Hunge. Så vi frågar nu igen.
Har ni någon granne som funderar på att ansluta sin fastighet till vårt fibernät? Vi kan idag
inte ge ett pris på vad en efteranslutning kommer att kosta, trots det vill vi gärna veta vilka
som eventuellt skulle vara intresserade. Har vi dessa uppgifter kan vi enklare ta fram priser
och rutiner för efteranslutningar. Ring Ulf Dahlen på 0762 07 1212 eller Ulf Moden på 0702 83
5872 eller maila till medlemsregistret@bodsjofiber.se . Detaljerad information (så mycket som vi har
just nu kommer under våren till de som anmält intresse).

Medlemsavgifter – Äntligen!
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.

Avstämningarna är nu klara kring medlemsavgiften = en faktura med fakturainformation som visar
hur mycket du betalt i medlemsavgift och om du har en skuld. Vi mailar till dem som har mailadress
saknar du mail får du avstämningen på papper. Vi beklagar att det tagit så lång tid.
Redan idag har drygt 30 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 dras medlemsavgiften 2017-04-27 enligt den specifikation du kommer att få. Ni som inte
valt autogiro skall betala er medlemsavgiftsfaktura samma dag = 2017-04-27.
Betala bara den summa som står på fakturan-fakturainformationen, de förtids inbetalningar som skedde gav
ett stort merarbete.

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.

Autogiro
I samband med utskicket av 2017 års fakturor till er som har valt pappersfaktura, så tjatar vi om att
det är så mycket enklare för föreningen om ni väljer autogiro.
Fördelen för föreningen med autogiro är den automatiska avprickningen av inkomna betalningar.
Annars är det tidsödande manuellt arbete som gäller.

Styrelsen har följande mötesdatum bokade 23 april, 21 maj och 18 juni, alla möten 14.00.

Ring 90 200 vid fel

Årsmötet/Föreningsstämman onsdag 28 juni 2017
18.00 Hunge Folkets Hus
Anteckna redan nu datum och tid!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening

medlemsregistret@bodsjofiber.se 0693-662080

