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Rapport från Styrelsemöte i mars 2015
Några medlemmar har haft frågor om medlemskap och kostnader och Styrelsen har därför 
gjort en tolkning av våra stadgar angående medlemskap och kostnader. 
Detta är ett ärende som också kommer upp på vår stämma i maj. 

Betalas en medlemsavgift även om du äger flera fastigheter?
Nej, varje fastighetsägare betalar full medlemsavgift per fastighet, vilket innebär att en 
medlem kan ha flera medlemskap och därmed flera röster i föreningen. 

Vem är medlem – person eller fastighet? Fastighetsägaren är medlem. Är det flera ägare 
är det bara en som är medlem. En person kan ha flera medlemskap och därmed flera 
röster. 

Gäller reducerad insats om fastigheter gränsar till varandra? 
Nej, varje fastighet/medlem betalar samma avgift. Om en fastighet har flera hus betalas en 
reducerad insats à 6 000:00/för varje extra hus som ligger inom en radie av 100 meter. 

Vad betalar medlemmen för 
Anslutningsavgift Inkopplingsavgift i huset inkl vägguttag, är momsbelagd 
Insats Den del av avgiften som bekostar projektering, grävning, 

fiberdragning fram till fastighetsgräns
Serviceavgift Kommande underhåll/reparationer, t ex el till noden.  Fastighet som 

inte ansluts betalar inte anslutningsavgift och inte serviceavgift.
Medlemsavgift Normal avgift som föreningen tar ut för medlemskapet. Ska täcka bl

a administrativa kostnader, betalas varje år av alla medlemmar.

Om hus, som anslutits med reducerad avgift, styckas av och får 
ny fastighetsbeteckning betalar den nybildade fastigheten full 
avgift till Bergs Fiber och säljaren får tillbaka insatsen.



Skyltar
Påminner om att 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. 

Styrelsen beslutade på senaste möte att inte sätta upp någon större skylt, vi 
konstaterade att vi fått bra med medlemmar och nöjer oss med de mindre skyltar som 
nu finns överallt. 
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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!

På gång under mars
- Arbetet med att få fram kartor för upphandlingsunderlaget fortsätter
- Ett underlag görs också för att söka dispens för fornlämningar, stenmurar mm
- Upphandlingsgruppen är igång och det kommer att bli en upphandling för en 

totalentreprenad. 
- Markägargruppen kommer börja ta kontakt med markägare för att teckna avtal.
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