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Nu tar vi ytterligare ett steg vidare.
- Vi är nu 406 medlemmar dvs vi närmar oss att det är 85% av de som bor
inom området som är med i föreningen.
- Den 4 maj kommer vår upphandling att gå ut.
- Under maj kommer ett fastighetsägaravtal som ni ska fylla i sända in – läs
mer om detta nedan.

Stämma för Bergs Fiber ekonomiska förening
Onsdag den 20 maj kl 19.00
I Bergs Bygdegård
Välkomna!

Program för stämman

1. Zitius kommer att informera om sin
kommunikationsplattform och vad de
erbjuder för tjänster om de blir vår
leverantör. (Böja fiber har tecknat avtal med dem)
http://www.zitius.se/
2. Mötesförhandlingar enligt stadgarna
Möteshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan veckan före stämman
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Upphandling
Den 4 maj kommer vår upphandling att annonseras. Vi kommer att ha hjälp av
kommunens upphandlingsenhet med annonsering och publicering. Den
tidsplan vi satt upp är:
Annonsering 2015-05-04
Sista dag för att ställa frågor 2015-06-12
Sista dag för att lämna anbud 2015-06-18, 15.00
Därefter kommer styrelsen att vikta alla inkomna anbud och därefter besluta
vilket företag som vi tecknar avtal med.
Betalplan
Det hade smugit sig in ett litet fel i betalplanen som var med förra
infobladet, sista betalningen ska givetvis vara 2016 och inget annat.
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. Under våren 2016 betalas resterande belopp då vi definitivt vet
vad allt har kommit att kosta.
Håll utkik efter faktura i slutet av maj.

Fastighetanslutningsavtal

Via mail kommer ni i maj få ett avtal om fastighetsanslutning.
Avtalet är en mer juridiskt bindande handling för anslutningen där det även
framgår vad föreningen åtar sig att göra och vilken roll medlemmen har.
När ni fyllt i det sänder ni det till Helena Wallström, eller lägger det i
brevlådan vid Bergs Bygdegård. Ni kommer sedan få det tillbaka
undertecknat av föreningen.
För mer information kontakta:
Anna Sundström, ordf i föreningen
Anders Johansson, projektledare
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0760 266 377
0708 788 119
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