INBJUDAN MÖTE för
nytillträdande fiber-medlemmar
4 september 19.00
Hembygdsgården mittemot
Skerruds skola

Vi har nu möjlighet att erbjuda anslutning för de som
blivit anslutna till kommunalt V/A, på Dereviken, Takan och Södra Timmervik.
Hjärtligt välkommen in i framtiden med oss i den ideella förening som vi döpt till TakNet där vi
anser fiber är nyttigt ! En förening som haft fiber installerat sedan 1 dec. 2010.
Det kräver att DU blir medlem och senast den 25 augusti betalar in årsavgift 100 Kr +
medlemsavgift 100 Kr och samtidigt skickar in medlems- och fastighetsanslutningsavtal,
komplett ifyllt, till TakNet Box 27, 462 21 VÄNERSBORG.
Blanketter finner du på vår webbsida, www.taknet.nu
Betalning sker till TakNet bankgiro 465-7292 och ange fastighetsägarens namn och adress
som beställer anslutningen.
OBS! Bara en person kan vara medlem, även om flera står som fastighetsägare !
DU behöver också skicka ett email till oss på adressen, ekonomi@taknet.nu. I mailet vill vi ha
DIN bekräftelse på att betalning (100+100) är gjord samt att du där anger fastighetsbeteckning
och medlemsnamn, senast 25 augusti.
Fullföljer du inte anslutningen får du EJ de 100+100 Kr åter.

www.taknet.nu här finner du all info du behöver för att fatta DITT beslut.
Kortsammanfattning:
Du erhåller 80-100MB in och 8-10 ut + minst 17 TV-kanaler + Bredbandstelefoni +
5 e-postadresser, router med trådlös kanal och två TV-boxar.
För den som önskar, kan individhushållet komplettera med in- och ut-hastighet på upp till 1000
MB och självklart egna TV-program av betal karaktär, t.ex Viasat och C Moore.
TILL er som frågat om kostnad, för anslutning, den är beroende av hur många av er som tackar ja, ni är i
skrivande stund 30 och presenteras på mötet, där vi hoppas se dig, måndag 4 september kl 19.00
hembygdsgården mittemot Skerruds skola.
Blir ni färre så blir kostnaden förhöjd, definitivt besked om engångsavgiften kommer meddelas på mötet
efter att vi fått se hur många som vill bli medlemmar.
Vi har för närvarande satt anslutningsavgiften till 19 500 Kr och din månadsavgift som betalas per kvartal,
kommande 5 åren till 667 Kr, månadsavgiften kommer efter de 5 åren/eller tidigare, att sänkas till den nivå
som idag befintliga medlemmar har, nämligen 367 kr, vilket är den lägsta månadsavgift som ingen annan
fiberförening med kollektiv anslutning kan erbjuda. Tack vare bra förhandlingar för vår, Baggebols samt Ulnets
fiberföreningar, genom de kunniga personerna i TakNets respektive Baggebols ledning.
Normalt ligger enskilda villaanslutningar, på landsbygden i Sverige, på mellan 20 och 30 tusen kronor och
högre samt månadskostnader på 300 till 600, och än mer.
I TakNet finns medlemsexempel på sänkta månadskostnader överstigande 500 kr.

Har du frågor maila mig gärna, leif.hoglund@taknet.nu läs gärna mer på vår hemsida
Leif Höglund ordförande TakNet ekonomisk förening
PS VI i TakNet jobbar helt ideellt, för föreningen, allt för att det skall bli så låga kostnader för våra
medlemmar som möjligt.
Det vi också önskar av DIG är ett engagemang för vårt nät.

