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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 
Nu är vi uppe i fyra nya. Så vi frågar nu igen. 
Har ni någon granne som funderar på att ansluta sin fastighet till vårt fibernät?  

 

Alternativet som vi nu kan erbjuda. 

Är ett där Bodsjö Fiber tillsammans med varje intressent bygger anslutningen efter att 
markupplåtelseavtal är påskrivet, det innebär att ni betalar: 

1. 26.700:- till Bodsjö Fiber  
2. Intressenten bekostar nedgrävningen av slang och söknät fram till närmaste kopplingsskåp. 

Betalas direkt till gräventreprenören. 
3. Intressenten monterar kopplingsbox både på insidan och utsidan av ert hus samt borrar och 

drar fiber mellan dessa boxar. Ansluter söktråden till yttre boxen. Monterar Mediakonverter 
och ev. router och digitalboxar inomhus. Bra och lättförståeliga instruktioner finns. 

4. Föreningen håller med allt materiel och bekostar projektering, dokumentation, inblåsning 
och svetsning av fiber (all svetsning sker utomhus). Föreningen håller även med en 
kontaktperson/projektledare som lämnar instruktioner till er och till er gräv entreprenör. 

5. Intressenten Förbinder sig  att betala den årliga medlemsavgiften till föreningen varje år. För 
närvarande 300:- per år, avgiften för 2018 fastställs vid Årsmötet 28 juni 2017! 

6. Intressenten förbinder sig att teckna ett 5 årigt avtal om abonnemang, men då nuvarande 
avtal löper till och med juli 2020. Blir det ju i era fall bindande till och med juli månad 2020. 
- Valmöjlighet 1. Tillgång till ”öppen fiber” och Telia TV start (ca 7 kanaler). 46:-per månad 

+ faktura avgifter (inga fakturaavgifter utgår vid autogiro). 
- Valmöjlighet 2. Internet 100/100, Telia TV lagom (ca 20 kanaler) och bredbandstelefoni 

(samtalsavgifter tillkommer). 369:- per månad + faktura avgifter (inga fakturaavgifter 
utgår vid autogiro). 

 
Ring Ulf Dahlen på 0762 07 1212 eller Ulf Moden på 0702 83 5872 eller maila till 
medlemsregistret@bodsjofiber.se .  

http://www.bodsjofiber.se/
mailto:medlemsregistret@bodsjofiber.se


Kallelse femte Föreningsstämman 
Alla medlemmar i Bodsjö Fiber Ek. Förening kallas härmed till den femte 
ordinarie Föreningsstämman. 
Onsdag 28/6-2017 kl. 18.00 Folkets Hus i Hunge, välkommen redan 17.40 då vi 
delar ut röstkort. Efter mötet serveras kaffe. 

 
Dagordning: 
1.   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 
2.   Godkännande av röstlängden. 
3.   Val av två justeringspersoner. 
4.   Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Bodsjöbladet nr 3-2016 + mail 2016-05-28 
5.   Fastställande av dagordningen. 
6.   Styrelsens årsredovisningshandlingar och verksamhetsberättelsen. 
7.   Revisionsberättelse 

8.   Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

9.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
10.   Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 
11. Budget. 
12. Medlemsavgift och andra avgifter. 
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
14. Val av revisorer och revisorssuppleant. 
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande. 
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och 

som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. 
 

Valberedningen består av: 
Inger Andersson Sidsjö aingerap2407@gmail.com 073-027 9690 

Barbro Toresson Hunge barbro.toresson.alsta@folkbildning.net 0693-510 02 
Gunhild Zetterström-Berg Höviken gunhildz@hotmail.com 0693-410 47 

 

VÄLKOMNA! 

Styrelsen består av:  
Hans Cederberg Ordförande Johnny Bengtsson 1:e Vice Ordförande 
Ulf Dahlen 2:e Vice Ordförande Hans Moe Ledamot 
Britt-Marie Löfgren Ledamot Ulf Modén Ledamot 
Hennie Van Scherpenzeel Ledamot Lars Nilsson Suppleant 
Hans Olausson Ledamot och Sekreterare Carole Westberg Suppleant 
 Lars Levin adjungerad till Styrelsen 
  
Stadgarna säger 3-9 Ledamöter och 2-5 Suppleanter  

 

Du kontaktar föreningen via: 
medlemsregistret@bodsjofiber.se eller ring Hans 0693-662080 

mailto:aingerap2407@
mailto:barbro.toresson.alsta@folkbildning.net
mailto:gunhildz@hotmail.com
mailto:medlemsregistret@bodsjofiber.se


 

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. 
Vi tjatar även på er som redan har autogiro avseende abonnemanget (de 46:- respektive 369:- ) att 
även lämna medgivande för Medlemsavgiften. Det är ju inte dags för medlemsavgift igen förrän i 
januari 2018 men lämna redan ditt autogiromedgivande redan nu så är det klart. Sparar mycket tid 
för oss. Medlemsavgiften för 2018 bestämmer årsmötet 28 juni 2017. 
 
 

Styrelsen har följande mötesdatum bokade 18 juni, alla möten 14.00. 

 

         Ring 90 200 vid fel 

 

Var hittar jag informationen nu även på Facebook 
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. 
På Facebook heter vi https://www.facebook.com/BodsjoFiber/#  

 

 Hjälpa till!  
Vi är drygt 240 medlemmar som gemensamt äger Bodsjö Fiber, vi har alla ett ansvar att 
hjälpa till. 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. 
Fälla träd och transportera bort dem längs Gullboviksvägen. En del korrigeringar krävs längs 
Gullboviksvägen och det är dags att åtgärda detta. Då behöver några träd tas bort.  
 Ring Ulf Dahlen på 0762 07 1212 eller Ulf Moden på 0702 83 5872 om du kan hjälpa till! 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening 

medlemsregistret@bodsjofiber.se  0693-662080 

http://www.bodsjofiber.se/
https://www.facebook.com/BodsjoFiber/
mailto:medlemsregistret@bodsjofiber.se

