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Denna gång är det inte så många nya händelser men jag puffar på 
några gamla som ännu ej är genomförda.

Skyltar
Ambassadörerna kommer under september/oktober att flytta de skyltar 
som idag finns vid vägen till respektive fastighet. Där skylten redan finns 
vid fastigheten ändras inget.
Än så långe har det inget att göra var på respektive fastighet fibern 
kommer att dras in. Detta kommer i ett senare läge.

Markägaravtal
En förutsättning för att vi ska komma igång med grävning är att alla avtal 
med medlemmarna och markägarna klara. 
Vi har fått en fråga om vad ledningsrätt innebär. Bengt L har varit i kontakt 
med lantmäteriet och det svar han fått finns med under dokument på 
hemsidan.
Sammanfattningsvis skriver Lantmäteriet att om man i ansökan om 
ledningsrätt har angivit att det är för fiberkabel, är det inte möjligt att ta 
med t ex vatten och avlopp i samma ledningförrättning. Då krävs en ny 
ansökan där ändamålet med den nya ledningsrätten ska anges.
Har du fortfarande fundering om detta kontakta Bengt Lindberg.
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Fastighetsanslutningsavtal 
Det är några som inte lämnat in sitt fastighetsanslutningsavtal. Nu blir det bråttom 
då detta avtal ligger till grund till den projektering om hur ledningen ska dras. 
Vad som gäller är att varje fastighet ska ha ett avtal dvs har du flera fastigheter 
måste du lämna ett avtal per fastighet.
Avtalet hittar ni på hemsida under dokument.
Kom ihåg att sända två avtal per fastighet till Helena Wallström, ett får ni sedan 
tillbaka och ett behåller föreningen

Förändring av betalningsperioder
På senaste styrelsemöte beslöt styrelsen att
Sista dag för nästkommande inbetalning på 5 000:00 flyttas till 31 oktober. 
Därefter ska medlemmarna betala ytterligare 5 000:00 senast 30 april. 
Slutbetalningen görs under våren 2017. Förändringen är föranledd av att 
projektet kommer igång senare än beräknat.

Försäljning av fastighet
Mycket händer i vårt område och några medlemmar är på gång eller har 
sålt sin fastighet. Vi har fått några frågor på hur man kan överlåta 
medlemskap mm. 
Styrelsen tog beslut om att om någon medlem säljer sin fastighet ska 
den begära utträde ur föreningen och sedan begär den nya 
fastighetsägaren inträde. Det ekonomiska hoppas vi att ni hanterar 
själva. 
Blankett för inträde i föreningen finns men i inte utträde. Helena W fick i 
uppdrag att göra en blankett för överlåtelse av medlemsskap. 
Kontakta henne gärna om det är så att ni har frågor om utträde/inträde 
i föreningen. Hon är ansvarig för medlemslistan.
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