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 Erbjudandet om fritidsanslutning och nya medlemskap 

 Grävningen fortsätter den 19 augusti! 

 Installationshjälp 

 

 

Vi kan glädjande konstatera… 

att informationskvällen tillsammans med IP Only på Djupvik hotell gav väntat resultat!  

Fler än 10 fastighetsägare har nu anmält intresse för fritidsabonnemang. Föreningen har även 

fått fler fastighetsägare till den kollektiva lösningen.  

Det innebär att kassören nu sänder ut medlemsansökan, anslutningsavtal i två (2) ex samt 

faktura om 17 500 kr till våra nyanmälda medlemmar. Summan inkluderar såväl medlemsin-

sats som årsavgift för 2013. 

    

Till de medlemmar, som tidigare betalat 21 800 för fritidsabonnemang, återbetalas mellan-

skillnaden, tack var IP Onlys fritidsavtalserbjudande. 

 

Kostnaden för uppkoppling via fritidsabonnemang, beror dels på den valda uppkopplingstiden 

och dels på val av utbud hos tjänsteleverantören. Styrelsen återkommer med information så 

fort avtalet med IP Only och vald tjänsteleverantör tecknats, vilket sker inom kort.   

Övrig information lämnas därefter fortlöpande, när något finns att informera om. 

 

Styrelsen har även beslutat att fastighetsägare som av någon anledning ännu inte ansökt om 

medlemskap i föreningen ges möjlighet att ansluta sig till en kostnad av 17. 500 kr 
 

under förutsättning att medlemsansökan, anslutningsavtal och beloppet är reglerat innan 

grävmaskinen passerat den egna fastigheten. 

 

Detta beslut har tagits till följd av att styrelsen önskar så många fastigheter som möjligt anslu-

ter sig i IP Onlys fibernät. Det gynnar bygdens infrastruktur och föreningens och dess med-

lemmars ekonomi. 

 

Grävningen, 
 

efter pågående semester, fortsätter den 19 augusti! Se till att du deltar i det gemensamma 

arbetet med röjning i ditt område och förbereder grävarens framfart till din egen fastighet! 

 

Bertil Jakobsson, 
 

Wattskog, erbjuder sig att hjälpa till med installationsuppdrag i samband med inkoppling av 

fiber i din fastighet (gäller montering och håltagning för den utdelade dosan). Intresserade 

ombeds kontakta Bertil på telefon 24 10 40, betalning för utförda tjänster regleras direkt med 

Bertil. 

 

Har du frågor 
 

av något slag? Kontakta oss styrelsemedlemmar så hittar vi både svar och lösningar, även om 

det kan ta några dagar… 

 

Styrelsen 


