
Information från styrelsen                18 juni 2013 

Eksta Fiber Ekonomisk förening 
 

Här följer en kort rapport från styrelsemötet 18 juni. 

 

 

Nu är vi 159 medlemmar i föreningen!  

Vi kan förhoppningsvis bli fler nu när grävningen startat och fortskrider genom socknen. 

 

Tyvärr så sladdar några med sin betalning av avgifter, trots alla har förbundit sig att inbetala stadgade 

avgifter i enlighet med påskrivna avtal. En påminnelsefaktura sänds nu ut med betalningsanstånd se-

nast den 25 juni, därefter tar styrelsen beslut i sakfrågan. Budgeten är beräknad på antalet underteck-

nade avtal och avhopp fördyrar projektet för föreningen och medlemmarna. 

 

Områdesansvarig - en nyckelperson 

För att ytterligare underlätta för våra områdesansvariga och er fastighetsägare finslipar styrelsen nu 

tidsplanen och områdesansvarigas roll och uppgifter i kontakten med dig som fastighetsägare. På 

hemsidan under flik "Kartor/fibernätskarta Eksta" kan du framöver se i vilket område grävningen 

kommer att ske. Viktigt att du som fastighetsägare har full kontroll på när grävaren är i ditt område, 

se till att du har full koll på framkomligheten på din tomt - du är ansvarig för att dina ledningar inte 

skadas! Är du osäker - ring Erik tel.nr 070-754 13 90, så får du hjälp med kabelsökningen på din tomt! 

 

Alternativ till Telia på gång 

Ett intressant företag har erbjudit sina tjänster. Styrelsen kommer nu att inleda förhandlingar och 

återkommer med information så fort vi övervägt och detaljstuderat deras erbjudanden. Det gäller ett 

"öppet nät", där tjänsteleverantören erbjuder tjänster som Telia i dagsläget inte erbjuder och speciellt 

intressant för  er fritidsboende.  

 

Nästa fiberkafé söndagen den 30 juni kl. 14.30 I Bygdegården 

Söndagens fiberkafé blev välbesökt, så vi fortsätter tillsammans med Brf. Prästgården som arrangörer. 

Vid dessa träffar får du information om dagsläget i projektet och du kan hämta den utrustning som 

du behöver till din fastighet. 

 

Har du frågor - kontakta din områdesansvarige eller oss i styrelsen via mail eller telefon, se kontakt-

uppgifterna på hemsidan. 

 

Styrelsen 
 

  

 


