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 Ang årsavgifter
 

Hoppas du haft en bra sommar!

I dagarna får du en faktura för föreningens årsavgifter. Eftersom den ena avgiften (Nätavgift
avskrivning) är annorlunda beräknad än tidigare år så vill vi med detta medlemsbrev påminna
om bakgrunden och hur årsmötet beslutade i frågan.

(OBS: Medlemsavgiften är oförändrad 200 kr/anslutning liksom ”Nätavgift drift”: 700 kr).

UTDRAG UR ÅRSMÖTESPROTOKOLLET, paragraf 15.

”Vid byggnationen av resp etapp 1, avstod såväl BBB som FÖF från möjligheten att söka
ledningsrätt och endast förlita sig på de markägaravtal som upprättats. I samband med
utbyggnadsprojektet har vi dock en ny chans att få 40% bidrag på den ganska omfattande
förrättningskostnaden (Lantmäteriet). Att ha ledningsrätt säkrar föreningens rätt i framtiden att
ha ledningsnätet på de drygt 500 markägarnas fastigheter.”

”(FÖF och BBB har tidigare haft olika rutiner för hanteringen av ”nätavgift avskrivning” och ev
insatsåterbetalning, men framöver kommer man givetvis att ha samma princip för samtliga
medlemmar).”

Styrelsen tog följaktligen beslut under förra verksamhetsåret att söka ledningsrätt på hela vårt
fibernät. De nya medlemmarna i det nu avslutade utbyggnadsprojektet kommer att få sin andel
av förrättningskostnaden inkluderad i den slutliga medlemsinsatsen. Men givetvis måste även
vi medlemmar i de ursprungliga näten (FÖF och BBB) ta vår andel av kostnaden vilket
lämpligen görs genom ”nätavgift avskrivning”.

Vidare ur årsmötesprotokollet:

”Styrelsens förslag är att stämman beslutar finansiera kostnaden för ledningsrätt med att inte
göra full insatsåterbetalning i samband med fakturering ”nätavgift avskrivning” – detta i motsats
till hur man tidigare gjort i FÖF.  Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Detta innebär att:

http://www.fiberfalbygden.se/?newsletterID=235
http://www.fiberfalbygden.se/?m=bittesandahl@gmail.com
http://www.fiberfalbygden.se/
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Samtliga medlemmar ska bidra rättvist och lika mycket till att kapitalisera föreningen
motsvarande 500 kr/anslutning i syfte att finansiera ledningsrätten.
Därför kommer endast en mindre del av insatsåterbetalningen ske, nämligen den andel
som överskrider 500 kr. (M.a.o. BBB-medlemmar med 986 kr avskrivning får en
insatsåterbetalning på 486 kr och FÖF-medlemmar med 848 kr avskrivning får en
insatsåterbetalning på 348 kr).
Återstående del av insatsåterbetalningen, nämligen 500 kr + moms/anslutning kommer
att debiteras ut under sommaren till samtliga ”gamla medlemmar” i FÖF och BBB.”
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