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Årsavgiften  
Är en viktig del i en förenings intäkter, så även i vår förening… 
Därför är det tacksamt om alla medlemmar snarast inbetalar beslutad årsavgift för 
2014, vilken är 300 kr, till föreningens Bg 886-9042. Måhända blev du vilseledd av ordet 
”medlemsavgift” i december månads information. Nåväl, det är nu vi i föreningen behöv-
er årsavgiften för att betala föreningens kostnader. 
 
Pågående verksamhet 
Det fortgår grävning i socknen, dels den sista anslutningen av några fastigheter vid 
Djupvik och snart grävning Levidegränsen till Mellings, för att ansluta inkommande nät 
till vårt eget nerlagda. De flesta har nu fått fibern blåst och även svetsad.  
Enligt BRS så har det fungerat väl i Eksta och de beräknas vara klara med sina insatser 
till den 1 mars. I Bygdegården där vår ”fibercentral” finns, knyts nu alla kontakter ihop. 
Inom styrelsen förbereder vi nu nästa fas, som blir den sista i fiberprojektet innan den 
tas i bruk under våren. 
 
Informationsbrev från Comhem 
Under februari kommer du via Fiberföreningen, få den information som Comhem sänder 
till alla medlemmar. I denna information får du veta allt om utbud, kostnader etc.  
Viktigt att du noga tar del av denna information och följer de anvisningar som delges i 
brevet.  
Du som avser att välja annan operatör än Comhems kollektiva erbjudande, får själv ta 
kontakt med IP Only. Via deras hemsida http://gotland.ip-only.se/ får du svar på dina 
frågor och de utbud som erbjuds. 
 
Utlämning av utrustning från Comhem och IP Only 
Under mars månad, (datum ännu inte bestämt), kommer vi att kalla till ett medlemsmöte i 
Bygdegården där den sista utrustningen presenteras och lämnas ut. Du som av något 
skäl inte kan närvara vid detta tillfälle återkommer vi till. 
 
Årsstämman 2014 
Genomförs i Bygdegården kl. 13.00 lördagen den 31 maj. Har du förslag på kandidater till 
den nya styrelsen – kontakta valberedningen PO Grymling och Pia Jakobsson.  
 
Å som tidigare sagts 
Kontakta oss i styrelsen om du har några funderingar. 
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