Information 2019-03-21 v0
Rapportera skador och träd som ligger på ledningen

Vi är beroende av Skanova’s Fiber som går som luftledning från Herrevadsströmmen till Våle och från
Våle till Hunge. Alla kan hjälpa till med att felrapportera skador på dessa ledningar till Skanova,
enklast gör man det via en App som heter ”Skanova Skadeanmälan” och som finns i din App store.
På nätet via: https://www.skanova.se/Privatpersoner/Skadad-kabel.html. Eller mail till:
natcenter@skanova.se . Men det går också bra att ringa dem på 020-50 50 00. Ett träd som faller
mot ledningen och blir liggande mot den är inte bra, även om fibern håller så kan det bli skador på
sikt och dessa leder då till avbrott för vårt nät. Så hjälp till att rapportera till Skanova när ni ser träd
mot ledningarna.

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. Du aktiverar via https://www.telia.se/privat/mitt-telia/ eller ring
90 200.

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.

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.
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, finns även på vår
hemsida www.bodsjofiber.se . 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.

Autogiro
För att hålla nere förenings kostnaderna 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:-.

Medlemsavgiften 2019 är 300:- och betalas 2019-02-20
Många av er har redan skrivit på för autogiro även för medlemsavgiften, denna kommer att
dras från ert konto onsdag 2019-02-20. Specifikation är på väg ut till er. Har ni inte autogiro
även på medlemsavgiften kommer vi att be er om det i samband med fakturan, även för er
är det 2019-02-20 som gäller för betalning! Betalas till BG 165-9440
Betalar du redan nu abonnemanget via autogiro, kontakta föreningen via mail:
autogiro@bodsjofiber.se skriv Ja jag vill aven betala medlemsavgiften via autogiro!

Årsfakturorna 2019 är på 4 457:- och betalas 2019-02-28
Dessa är också på gång ut till er som valt att betala abonnemanget årsvis, de flesta har valt
att de dras via autogiro och den dragningen sker 2018-02-28, om du ännu inte valt autogiro
kommer vi att tjata om det i samband med utskicket och fakturorna skall betalas 2018-0228, till BG 561-5786

Betalar du inte så kopplas du ur
Om du inte betalar abonnemang OCH medlemsavgift i tid kommer du att kopplas ur. För att åter bli
inkopplad måste du dels betala din skuld till föreningen men också en återinkopplingsavgift och den
är hög (fn. 4 500: - )

Om problem efter avbrott
Gör all utrustning strömlös och sätt på den i rätt ordning = 1(väggen-Media konvertern CTS),

2(Routern, Svart) och 3(Digitalboxen/Datorn), vänta minst 5 minuter mellan varje box.

Se Fiberinformation 2016-06-20 v2 (Bodsjöbladet nr 4 2016).

Ring 90 200 vid fel
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening

medlemsregistret@bodsjofiber.se 0693-662080

Kallelse sjunde Föreningsstämman
Alla medlemmar i Bodsjö Fiber Ek. Förening kallas härmed till den sjunde
ordinarie Föreningsstämman.
Torsdag 27/6-2019 kl. 18.00 Folkets Hus i Hunge, kom redan 17.30 då vi delar
ut röstkort. Vill du deltaga i omröstning så måste du komma SENAST 17.55 för
att få röstkort. Efter mötet serveras kaffe.
Dagordning:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
Godkännande av röstlängden.
Val av två justeringspersoner.
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Bodsjöbladet nr 2 2019
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisningshandlingar och verksamhetsberättelsen.
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:
Barbro Toresson Hunge barbro.toresson.alsta@folkbildning.net 0693-510 02
Ernst Ågren Bodsjöbyn ernst_agren@hotmail.com 0693-400 70/ 070-680 1426
Carole Westberg carolewestberg@hotmail.com 0693-400 57/070-588 6382
VÄLKOMNA!
Styrelsen består av:
Ola Hanneryd Ordförande
Hennie Van Scherpenzeel Vice Ordförande vald 2018
på 2 år, sitter alltså kvar till 2020
Hans Cederberg Ledamot/kassör
Barbro Norberg Ledamot vald 2018 på 2 år, sitter
alltså kvar till 2020
Jeanette Edin Birgersson Ledamot och Sekreterare
Karin Grönvik Suppleant
Stadgarna säger 3-9 Ledamöter och 2-5 Suppleanter

Håkan Levin Ledamot
Tommy Hagström Ledamot vald 2018 på 2 år, sitter
alltså kvar till 2020
Hans Olausson Ledamot
Ulf Modén Ledamot vald 2018 på 2 år, sitter alltså
kvar till 2020
Lillemor Karlsson Suppleant

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

