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Eksta Fiber Ekonomisk förening
I denna information
o Årets julklapp
o Förlängd betalningsperiod av insatsen – 31 maj 2013
o Extra föreningsstämma & Fiber café 3 januari kl. 19.00
o Medlemsvärvning
o Fastighetsanslutningsavtalet
o God jul och ett Gott Nytt År!

Årets Julklapp - 250 000 kr i gåva!
Vilket du kanske inte känner till, så beslutade Eksta Hembygdsförening vid sitt extra årsmöte den 28
november, att anslå ett bidrag till vår förening. Noteras kan, att det blev många förslag att ta ställning
till. Alltifrån avslagsyrkande till förslag om 500 000 kr i anslag. Det var efter mycken diskussion ordf.
ställde Hembygdsföreningens huvudförslag 50 000 kr mot det kvarvarande förslaget 250 000 kr, som
till sist beslutades av ett drygt 20-tal närvarande medlemmar.
Det är givetvis med glädje och tacksamhet styrelsen noterar stämmans beslut, då vi finner fiberprojektet
angeläget för utvecklingen av Eksta socken och dess infrastruktur.

Förlängt betalningsperiod
Styrelsen har till följd av gåvan beslutat, att förlänga inbetalningstiden av insatsen till den 31 maj.
Den som så önskar, kan därmed fördela inbetalningen under och på upp till 6 månader, vilket förhoppningsvis anammas av dig som så önskar. Å andra sidan, är det av största vikt att alla betalat sin insats
till fullo den 31 maj. Detta för att säkerställa föreningens likviditet när räkningarna skall börja betalas.

Extra föreningsstämma & Fiber café
Med hänvisning till tidigare information om detta evenemang, välkommen till en trivsam upptakt på
det nya året!

Medlemsvärning
Låt oss spänna bågen och värva fler medlemmar! Vi har idag 148 registrerade medlemmar i vår
förening. I regionens ”sopregister” finns 257 registrerade fastigheter, som förmodligen därmed är
bebodda. Det innebär således, att vi endast har 58 % av våra bebodda fastigheter med som medlemmar!
I en jfr med övriga socknar är det en mycket låg siffra. Kom med förslag hur vi skall få med fler!
Varje medlem innebär en gemensam lägre kostnad för oss alla.
Du är förmodligen tillsammans med områdesansvariga, den bästa värvaren av nya medlemmar.

Fastighetsanslutningsavtalet
Kommer under veckan i din brevlåda. Du kan redan nu se det i en särskild pdf-fil. Läs och begrunda och
sänd det i retur snarast och senast den 31 januari, eller lämna avtalet den 3 januari!

God jul & ett Gott Nytt År
Önskar vi dig och alla våra medlemmar och väl mött den 3 januari!
Styrelsen

