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4 maj

Styrelsen 2012-2013

Informationsmöte från Telia om
fiberinkopplingen
Du inbjuds till ett informationsmöte vid spolplattan i Grupp 4 (Listvägen
23-41) tisdagen den 15 maj kl 18:00. Telia informerar om vilket utbud du
får i vårt fiberavtal samt vad du kan välja till efter egna önskemål.
Din fiberanslutning närmar sig med stormsteg och det är bara en dryg
månad kvar tills fibern blir inkopplad i din fastighet. Idag gör man de
sista asfalteringsarbeten på grupp 4 och 5 och montaget av
konvertrar och anslutningar i fastigheterna har hunnit halvvägs. Men
givetvis är osäkerheten hos oss alla fortfarande stor hur det kommer
fungera och vilken utrustning du behöver ifall du vill kunna se på fler
än 1 TV eller om du ska dra egna ledningar eller använda trådlös
överföring för TV eller din dator. Det finns säkerligen frågor gällande
hur du ska ansluta dina telefonjack till den utrustning som levereras.
För att reda ut alla eventuella oklarheter samt informera vad det finns
för extrautrustning att köpa har vi bett Telia deltaga i ett
informationsmöte. Och tisdagen den 15 maj kl 18:00 sker detta möte
vid spolplattan.
I slutet av maj eller början av juni kommer montörerna på nytt
kontakta dig för att lämna Smartmodem och TV-box samt ansluta och
testa utrustningen. Givetvis får du i förväg reda på vilken dag man
kommer till just ditt hus.
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Samfällighetsavgift
betalas senast:
Kvartalsvis betalning
31 maj
Månadsbetalning
Den siste i varje månad
(OBS! För alla gäller
månadsvis betalning
från den 31 juli

Din nya
samfällighetsavgift
från den 31 juli 2012.
Följande gäller för alla:
Samfällighetsavgiften är
1 250 kr/mån (+ 135 kr för
de som valt att delbetala
anslutningsavgiften i 42
mån) och betalas den
siste i varje månad med
början den 31 juli 2012.

Vi har fått in fiberkontrakt från samtliga fastigheter. 23 st har valt att
delbetala under 42 månader och 28 valde att betala hela
anslutningsavgiften på en gång. Resultatet är glädjande för
föreningen att så många valde betala allt direkt vilket innebär att vi
inte behöver belasta våra fondbesparingar allt för mycket utan har
pengar på kontot för eventuella underhållsarbeten.

För de som betalat
kvartalsvis:
Din sista kvartalsbetalning
3 000 kr ska ske den
31 maj 2012

Eftersom det inte blir några fler informationstillfällen innan
inkopplingen som ska vara klar runt den 15 juni hoppas vi att så
många som möjligt tar tillfället att närvara på informationen den 15
maj kl 18:00 vid spolplattan. I

För de som betalat
månadsvis:
Du betalar som vanligt
1000 kr/månad under
maj och juni 2012.

