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Fiber fest igen?

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? Denna fråga har debatterats en del, vi hade ett
datumförslag (23/7-2016) men tyvärr var musikern då bokad. Så vi har i dagsläget inget
bokat datum men håller frågan öppen. Och tar upp den på årsmötet, se nedan.

Vad tycker du? Hör av dig, 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 alla SYNPUNKTER på fest eller inte fest, speciellt från er som inte har möjlighet att
komma på årsmötet.

Föreningsstämman

Onsdag 29/6-2016 kl. 18.00 Föreningshuset Flatnor, välkommen redan 17.40 då
vi delar ut röstkort.
Efter mötet serveras kaffe.
Därefter ca 19.30

Bodsjö Hembygdsförening
EXTRA ÅRSMÖTE Föreningshuset Flatnor ca 19.30

Förutom bokslutet 2015 skall vi diskutera Bodsjöboken, skall vi höja priset till 150:- ?
Boken har kostat 120:- sedan 2002, alltså i 14 år. För att täcka kostnaderna borde den kosta 300:men styrelsen bedömer att vi skall subventionerar böckerna med andra inkomster, till exempel
bidrag och lotterier.

Välkomna!

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.
Förra veckan (2016-05-11) höll Lantmäteriet Ledningsrättsförrättning, vi avvaktar nu det protokoll
som kommer denna vecka.
Fastighetsägaren ville ju inte avvakta Lantmäteriets handläggning utan vill att Kronofogden skall
gräva upp fibern. Kronofogden beslutade 2016-05-02 att föreningen omedelbart skall avlägsna
fibern. 2016-05-03 begärde fastighetsägaren att kronofogden skall gräva upp fibern baserat på
beslutet från 2016-05-02. 2016-05-06 överklagade föreningen kronofogdens beslut till tingsrätten
och begärde samtidigt inhibering i avvaktan på tingsrättens dom i ärendet. 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.

Arbeten kvar att göra sommaren 2016
Vi måste hjälpas åt att gräva ner stolpar för söktråden vid varje slingbrunn samt sätta upp
varningsskyltar där fibern (sjökabeln) går upp/ner ur vattnet. Detta jobb hoppas vi på många frivilliga
krafter till. Anmäl dig till din By grupp redan nu!
Dessutom måste vi göra en kartbild A4 till varje markavtal, vissa by grupper har redan gjort det men
inte alla. Har du datorvana så anmäl dig som frivillig till din by grupp eller till Johnny på Getgården
som samordnar detta för hela föreningen.

Betalningar till föreningen
De flesta av oss medlemmar betalar 2 saker till föreningen.
1. Abonnemang 369: - eller 46: - per månad (några betalar årsvis). Detta går till BG 561-5786.
2. Medlemsavgift nu 100:- per år (avgiften för 2017 bestäms på stämman 2016-06-29). Detta går till
BG 165-9440
Ca 20 medlemmar har kredit via föreningen, de betalar även 249:- resp. 583:- till BG 561-5778.
JÄTTEBUSSIGT om ni håller ordning på era betalningar så de går till rätt BG! Hans tackar på förhand!
Många medlemmar betalade medlemsavgift i förskott vid inbetalningen 2015, därför har Hans
prioriterat ner utskicket av medlemsavgifts avier för 2016, men de kommer även om det blir sent.
För er som har kredit kommer även en sammanställning över läget, även denna är lite sen .
För alla frågor kring betalningar och autogiro vänd dig till Hans enligt nedan.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening

medlemsregistret@bodsjofiber.se 0693-662080

