
 

 

                                                                               Fritsla 2015-07-22

 
 
Kära fibermedlem.          
 
Föreningen hade stämma den 30 juni. Det var kul att se att så många av 
medlemmarna tycker det är viktigt att engagera sig för hur det går för 
föreningen och därför valt att gå dit. Totalt blev vi ca 220 medlemmar plus ett 
antal familjemedlemmar. 
 
Den viktigaste frågan på stämman var om föreningen vill tillföra mer kapital 
för att kunna fortsätta projektet. Styrelsens förslag om 5 200 kr extra per 
medlem bifölls av stämman och klubbades igenom. 
 
Många har tagit kontakt med oss i styrelsen för att höra hur de betalar detta 
extra belopp. Du kan välja på att betala hela summan eller delbetala (max 
fyra gånger á 1300 kr) utan extra kostnad. Vi har satt förfallodatum till den 31 
augusti (31 oktober för delbetalningarna) men välkomnar självklart en tidigare 
betalning.   
 
Du som redan delbetalar per månad fortsätter som vanligt med en extra 
kostnad om 100 kr för varje delbetalning. (Väljer du att delbetala de senaste 
5200 kronorna på fyra gånger blir det ingen extra avgift.) 

_______________________________ 
FAKTURA: 
 
Summa: 5200 kronor (eller delbetalning) 
 
Vårt Bankgiro nr: 186-9528 
 
Glöm inte märka med namn, adress och/eller 
fastighetsbeteckning. 



 

 

 
 
Tidsplanen nu är att färdigställa grävningen och alla knytpunkter och påbörja 
blåsning av fiber. För att vi ska kunna blåsa fiber hos dig behöver du har 
grävt ner din slang på tomten, monterat din utomhusdosa och monterat 
slangen i dosan.  
 
Om du inte är klar med ovanstående när blåsning sker i ditt område kommer 
du att få betala den extra kostnad som uppstår i och med att blåsteknikerna 
behöver åka ut extra för att blåsa just din fiber.  
 
Har du dagsverketimmar kvar att göra och är ekonom eller jurist? Eller har du 
bara lust att engagera dig? Vi söker dig som:  
 

1. Kan bokföring och kan boka våra fakturor rätt. 
Kan hjälpa oss med kontoplan.  
Kan råda och hjälpa oss med ekonomin i övrigt.  
Är ekonom och har jobbat med bokföring.  
 
Vi räknar inte med att ha tusentals transaktioner, utan i 
huvudsak handlar det om enskilda fakturor under slutförandet av 
entreprenaden och sedan ett antal fasta månadskostnader. 
 

2. Har juridisk utbildning. 
Kan granska avtal och andra dokument så att det blir rätt från början.  

 
Är du intresserad av att hjälpa till eller har frågor kring uppdraget, kontakta 
oss i styrelsen.  styrelsen@haggadalensfiber.se 
 
Med vänliga hälsningar  
Styrelsen 
 
 


