Östra Bräcke Fiberförening Ekonomisk Förening.

Information

VIKTIG INFORMATION
FIBEROPTIK I VÅRT OMRÅDE
Nuläge
Vi har efter stormötet i Sörbygden för intresserade bildat en interimsstyrelse som haft bildandestämma
och första styrelsemöte.
Vi har nu kommit så långt att det finns en registrerad ekonomisk förening.
Hur går vi vidare
Det här kommer att utföras i projektform där vår insats blir ideellt arbete samt en anslutningsavgift.
Projektet är ekonomiskt inte något vi bara klarar av själva men statligt stöd finns att få. Ju fler som
väljer att ansluta sig desto billigare blir det.
Enligt Länsstyrelsen som är den myndighet som beviljar bidragen så är det de fastigheter som visar
intresse från början som får ta del av bidraget. Att ansluta sig i efterhand kommer att bli mycket dyrare.
Vad kommer det att kosta
Föreningen är bildad för att arbeta med frågan. Medlemsavgiften i denna förening är 100 kr. Utöver
detta tillkommer en årsavgift per fastighet på 100 kr.
När Länsstyrelsen tittar på hur stort stöd man vill bevilja så är andelen anslutna den viktigaste grunden
så det är mycket viktigt att vi tillsammans arbetar för att så många som möjligt går med i föreningen.
När man går med i föreningen så förbinder man sig inte på något sätt att ansluta sig till
fibernätet. Det avgör var och en först när projekteringen är klar och den verkliga kostnaden är
fastställd.
I nuläget kan vi inte svara på vad kostnaden kommer att bli men i andra byar som gjort detta har den
legat på 10-20 000 kr beroende på anslutningsgrad och andra förutsättningar.
En månadskostnad beroende på vad man väljer av Telefoni, Internet, Tv bör hamna på
300-500 kr så räknat på några år så finansierar anslutningsavgiften sig själv.
Anslutningsavgiften är en investering som bevarar/höjer värdet på fastigheten.
Hur blir jag medlem
Genom att sända/lämna in bifogat ansökningsbrev samt sätta in insats och medlemsavgift på bankgiro
140-4029. Vi behöver din ansökan före 15 februari.
Byombud
I varje del av området så finns det ett ombud som är kontaktperson mellan styrelsen och medlemmarna.
Område

Namn

E-mail

Ansjö byar vid väg 717

Loulou Westlund
Sigun Lindman
Hag
Jan Larsson
Per Amrén

loulou.westlund@bracke.se 070-3193680

Hällesjö
Sörbygden
Albacken

Telefon

sigun57@hotmail.com
070-6007511
jan.erik.larsson@telia.com 070-3498751
nasgarden@hotmail.com
070-6560141

Östra Bräcke Fiberförening Ekonomisk Förening

Ansökan

Jag ansöker om medlemskap i Östra Bräcke Fiberförening organisationsnummer 769625-7299.
Jag betalar in 200 kr varav insats 100 kr och medlemsavgift 100 kr till bankgiro 140-4029.
OBS Ange giltig fastighetsbeteckning på inbetalningen.
OBS En ansökan, medlemsinsats och avgift per avsedd ansluten fastighet.
Ansökan lämnas till byombud eller skickas till
Östra Bräcke Fiberförening
Jan Larsson
Sörbygden 331
840 67 Sörbygden
Vi behöver din ansökan före 15 februari.
Sökande
Fastighetsbeteckning

Namn

Person/organisationsnummer

Adress
E-postadress

Telefon/Mobilnr

Information rörande medlemskap
 Till medlem kan antas sökande som äger fastighet inom föreningens geografiska område enligt
stadgarna.
 Om en fastighet har flera delägare kan endast en vara medlem.
 Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.
 Ansökan prövas av styrelsen eller av styrelsen utsedd person.
 Som medlem åtar man sig att hålla föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt
ovan.
 Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i enlighet med lagen om
användning och lagring av personuppgifter (PUL).
Ort datum

Underskrift

