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I denna information
Föreningsstämman lördagen den 31 maj i Bygdegården
Har du hämtat din utrustning och kopplat in dig på nätet
Städning efter fibergrävningen
Betalningsrutiner efter den 1 juli
Kortare avbrott i nätet
Samverkan med våra operatörer
Föreningsstämman
Kallelse till Föreningsstämman, som börjar kl. 13.00 lördagen den 31 maj, kommer skickas
via epost/brev samt läggas ut på hemsidan.
Styrelsen återkommer med övriga handlingar som berör verksamheten.
I anslutning till stämman finns givetvis tillfälle till dialog och synpunkter över fiberprojektet
och en trevlig gemenskap med kaffe och dopp!
När stämman är avslutad, är vi tacksamma om några av er kan stanna kvar och hjälpa till
med städningen. Styrelsen ägnar sig åt konstituerande sammanträde.
Har Du hämtat din utrustning – är du uppkopplad?
Mats meddelar att han har ett 30-tal kvar att lämna ut. ALLA medlemmar skall hämta sin
utrustning. Du som valt ett vilande abonnemang, kopplas in när du meddelar det.
Städning efter fibergrävningen
Styrelsen har mottagit klagomål på kvarvarande stenar på åker och fält. Det är alla
medlemmars skyldighet, att bistå med sin tid och insats i projektet!
Områdesansvarig kommer att kontakta berörda, så kan ni medlemmar tillsammans i
området ansvarar för bortforsling av allt som finns kvar. Det blir väl bra?
Betalningsrutiner efter den 1 juli 2014
Styrelsen har sett över alternativen för en bra betalningsrutin för föreningen och antagit
Peter Ragnarsson Visby/Burgsvik, som ansvarig för detta. Styrelsen återkommer vad det
kommer att innebära för dig som medlem.
Kortare avbrott i nätet
BRS meddelar att ett kortare avbrott (c:a 30 min) kommer at äga rum den 9 maj mellan kl.
00-04 för serviceåtgärder. I övrigt inga planerade.
Samverkan med berörda operatörer
Styrelsen finner att samarbetet med berörda operatörer i samband med fiberprojektet har
fungerat utmärkt. De problem som varit aktuella har samtliga löst på bästa tänkbara vis.
Styrelsen hoppas att du nu känner detsamma, om inte hör du av dig!
Vi önskar dig en skön maj och välkommen till en gemytlig stämma den 31 maj!
Styrelsen

