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Nu händer det mer och mer i föreningen. Vi är i dagsläget 358 medlemmar 
vilket innebär att ca 80% av alla fastboende är med!
För att hålla alla er medlemmar uppdaterade om vad som händer och vad vi 
beslutar i styrelsen kommer vi efter varje styrelsemöte lägga ut ett 
informationsblad på hemsidan. Ni får information om det genom ett mail.

Upphandling
En grupp inom styrelsen startar nu arbetet med att göra ett förfrågningsunderlag inför 
upphandlingen av grävning mm. Här kommer vi att använda underlag som andra 
fiberföreningar gjort och vi har även medlemmar i föreningen som jobbat med 
upphandlingar som kommer att hjälpa till. 

Betalplan
Innan vi vet vad upphandlingen slutar på för summa är det svårt att säga exakt vad varje 
fastighet kommer att få betala. Men eftersom medlemsantalet nu ligger på ca 80% så har 
vi fått ett bra läge och efter de beräkningar som är gjorda tidigare har styrelsen beslutat 
om följande betalplan. Ni kommer att få en faktura via mail för varje betalning.
1. 1 000 kr redan inbetalt
2. 5 000 kr för betalning senast den 30 juni
3. 5 000 kr för betalning senast den 30 sept
4. 5 000 kr för betalning senast den 30 nov
5. Resterande faktureras under våren 2015 när vi definitivt vet vad allt har kommit att 

kosta. 

Kommunikationsoperatör
Föreningen har redan blivit kontaktad av en operatör som vill sälja tjänster till oss. 
Styrelsen beslöt att börja träffa de som kontaktar oss för att lära mer inför upphandling 
som kommer att ske i höst. Till dessa möten kommer även ambassadörerna bjudas in. 



Skyltar
Vi har fått några synpunkter på att fastigheter inte fått 
någon skylt uppsatt. De få snödagar vi haft har tyvärr tagit 
några och i några fall har det blivit försenat. 
Om ni inte fått en skylt uppsatt några veckor efter det ni 
betalt in anmälningsavgifter skriv då ett mail till  
info@bergsfiber.se så ser vi till att ordna det. 

Vi är tacksamma om att när ni fått er skylt uppsatt att ni 
även ser till den och fäster den bättre om den skulle falla 
ner. 
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För mer information kontakta: 
Anna Sundström, ordf i föreningen 0760 266 377
Anders Johansson, projektledare 0708 788 119

Stämma för Bergs Fiber ekonomiska förening
Onsdag den 20 maj kl 19.00

I Bergs Bygdegård
Välkomna!

Större skylt
Vi kommer att sätta upp några större skyltar att vi nu är på gång med fiber. De kommer 
att finnas på strategiska platser vid infarterna i området.

Markägargrupp
En grupp är nu bildad för att börja kontakta markägare för att skriva avtal. De kommer 
att kontakta alla markägare som har mark där fiberkabeln kommer att dras över. 
I gruppen ingår för närvarande: Anders Johansson sammankallande, Ulf Eriksson, 
Inge Persson, Lennart Lundgren, Claes Bengtsson och Claes-Göran Karlsson. Ytterligare 
någon kommer att anslutas till gruppen.
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