
Eksta Fiber Ekonomisk Förening

Till dig som är fastighetsägare i Eksta 5 nov 2012

Vi närmar oss nu det datum - 15 november - då vi sagt att där drar vi streck för att vi skall veta hur 
många som vill vara med och teckna sig för Fiber i vår socken. Den 30 oktober var vi 130 personer 
som sagt ja. Kanske Du tillhör dem som redan anmält dig, då kan du bortse från detta brev. 
Detta "upprop" vänder sig speciellt till Dig som av olika skäl;

 Inte vill, inte tagit ställning eller rent utav glömt att anmäla dig?

Hur som - fundera en gång till! Av ekonomiska skäl är det nog inte så dumt, att få fiber framdragen till  
huset tillsammans med oss andra. Det kommer aldrig att bli billigare! Vi har byggt upp en organisation 
som aldrig  mer  kommer  att  användas  till  detta  ändamål.  Ideellt arbetande  personer, maskiner  och 
operatör som läger- och blåser fiber till fastigheterna. 

Blir  vi  många  så  minskar  totalakostanden och  när  slutnotan  är  reglerad,  kan  vi  förhoppningsvis 
reglera ett överskott i en återbetalning. Föreningen är ingen bank, så det pengar som inte behövs för 
föreningens verksamhet, återgår givetvis till medlemmarna.

Alternativet till inkoppling tillsammans med oss andra är  Vilande fiber. Då drar vi fram fiber till 
väggen och du kopplar in dig när Du så vill och önskar. Insatsen är lite dyrare 21 800 kr, men du är  
garanterad fiber den dag du behöver den. Samtidigt bidrar du till att infrastrukturen i Eksta förändras 
och förbättras. 

Ja sammanfattningsvis - valet är nu ditt!
o Vill Du inte, så skall vi inte hindra dig. Du kommer dock få skriva på ett dokument där det 

framgår att du fått erbjudande att vara med, men av eget val tackat nej.
o Önskar  du  mer  information eller  har  andra  funderingar  -  tag  själv  kontakt  med  den 

Områdesansvarig som finns närmast  dig eller  ordf.  Eivind Söderlund 0498-24 10 30 eller 
Bengt Harrsjö 0708 – 21 03 02 så får du svar på de frågor du har.

o 17 000 kr är insatsen fram till den 15 november, efter detta datum är insatsen 23 000 kr och 
skulle du komma när grävmaskinen passerat din tomt då är priset 34 000 kr exkl. alla faktiska 
kostnader och alternativet vilande abonnemang är som tidigare noterats 21 800 kr.

o Under slutet av november kommer vi att presentera ett avtal för ditt val av anslutning. 
o Insatsen betalas senast den 28 februari, men du kan så fort ditt medlemskap registrerats betala 

in insatsen när du vill,  antingen i  sin helhet eller i två delbetalningar.  Kom ihåg att  ange 
fastighetens och ditt eget namn på din inbetalning.

Är Du intresserad av Fiberlån, hör med din bank eller kontakta mig, så kan jag informera dig om ett 
ekonomiskt intressant alternativ. Ett Fiberlån i JAK Medlemsbank till en jfr vis lägre lånekostnad än 
din bank kan erbjuda. 

Ja då återstår det bara att säga som svärfar sa när allt var klart för kalas - "när kommer gästerna"?...

Väl mött till kalaset!

Styrelsen
/Bengt Harrsjö
 informationsansvarig


