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Medlemsbrev

 

 
 2020-12-15

 Förtätningsutbyggnad 2020/2021 - etapp 4
 Detta medlemsbrev har distribuerats till våra nya medlemmar i förtätningsutbyggnaden och till respektive
områdesansvarig (samt till föreningens styrelse)  

Nedan lite inledande blandad information. 

PROJEKTERINGEN 

Projekteringen för vår förtätningsutbyggnad startade enligt tidplan 2020-12-04. Det är glädjande att notera att ett
30 - tal nya medlemmar har anmält sig. Varmt välkomna till vår medlemsägda fiberförening! 

Alla nya anslutningar har detaljgranskats, och vår entreprenör har för var och en presenterat förslag på en
tänkbar dragning av fibern. För varje delområde inom föreningens verksamhetsområde finns en
områdesansvarig. De har nu också påbörjat sitt jobb med att se över föreslagen dragning av fibern och förankra
det hos fastighetsägare/medlem och hos markägare. Markägare kan i något fall vara annan än medlemmen. Om
ni inte redan har kontaktats av områdesansvarig kommer det att ske i närtid under december månad. Om vädret
och ev. tjäle tillåter kommer grävstart enligt plan att ske i början av januari 2021. 

FAKTURAINFORMATION 

Anslutningsavgiften/medlemsinsatsen, i angivet spann om 27 500 kr - 30 000 kr, kommer att faktureras i tre
delfaktureringar enligt nedan: 

1) 1 500 kr + 200 kr medlemsavgift Vid projekteringsstart. Faktureras med förfallodag 2021-01-31 

2) 15 000 kr I anslutning till grävstart (tidig vår) 

3) resterande I anslutning till driftstart 

ANSLUTNINGSAVTALEN 

Medlemmens exemplar av Anslutningsavtalet, nu undertecknat av föreningen, kommer att återsändas under

http://www.fiberfalbygden.se/?newsletterID=256
http://www.fiberfalbygden.se/?m=bittesandahl@gmail.com
http://www.fiberfalbygden.se/


december månad. 

KOMMANDE INFORMATION/INSTRUKTIONER 

Föreningen kommunicerar med medlemmarna företrädesvis via Medlemsbrev (som nu) som sänds via mejl.
Under byggtiden kan det också vara fråga om enskild mejlväxling med medlem vid behov. Föreningen ber er
därför att, hela tiden fram tills dess vi har passerat driftstart, hålla koll på er mejlbox. 

Medlemsbrevet kan exempelvis innehålla information om hur projektet flyter på, och även viktiga instruktioner
gällande åtgärder som medlemmen behöver vidta, exempelvis grävning på tomten, uppsättning av kopplingsbox
etc. etc. 

Första Medlemsbrevet med instruktioner kommer att sändas senare under december månad. 

Hör gärna av er till Bitte Sandahl på mejl eller telefon om ni har några frågor. 

bittesandahl@gmail.com 
070-673 00 27
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