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Klart med bidrag från Länsstyrelsen
På tisdagen publicerade Länsstyrelsen sina beslut för maj månad och 
glädjande är vår ansökan nu godkänd.

Rapport från stämman den 25 maj 2016
Parallellt med årets stämma fanns även Zitius och Telia på plats för att informera om 
fortsättningen av projektet.
Ni som inte hade möjlighet att vara där – läs informationen i detta och föregående 
Informationsblad samt ta del av presentationerna från Zitius och Telia som finns under 
”Frågor och svar” på hemsidan. (Telias lite försenat – läggs upp under veckan.)

Har ni fler frågor läs på hemsidan där finns frågor och svar som vi fått från våra 
medlemmar eller  maila er fråga till  info@bergsfiber.se

Påminnelse Dags att välja tjänsteleverantör
Vi räknar med att i september börjar fibern ljussättas och den 15 oktober ska de första 
medlemmarna ha möjlighet att koppla på tjänsteleverantör. Det gäller medlemmar i Låstad
fram till Timmersdala -Timmersdala till Karlsfors, -Timmersdala mot Bergs Bygdegård -Lilla 
Stolan till Esbjörntorp.  
Övriga områden kommer med under oktober-november-december och vårt mål är att på 
julafton ska alla ha tillgång till uppkoppling genom fiber.
Ni kan välja på två alternativ:
1. Ansluta er till föreningens upphandlade gruppabonnemang av Telias Triple Play tjänst, 

läs mer i infoblad 17. OBS kort anmälningstid pga lång leveranstid på hårdvaran! 
Anmälan före 15 juni till ekonomi@bergsfiber.se. Läs mer i Telias produktblad och i  
infoblad 17 om vilka uppgifter ni ska ha med i anmälan.

2. Ni väljer individuellt vilken/vilka tjänsteleverantörer ni vill ansluta er till och 
handplockar tjänster ifrån deras utbud, Tv/telefon/internet/triple play. Läs mer i 
Infoblad 17.

3. Har du frågor om ovanstående kan du kontakta Lennart Lundgren, 070-5499295 eller 
maila dina frågor till Jonas Olsson jonaz1@hotmail.com
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Stämman
Det blev inte några överraskande beslut på stämman. Den gamla styrelsen fick 
ansvarsfrihet och det blev omvald på alla poster utom en. Till ny 
styrelsesuppleant efter Peter Dahl valdes Henrik Valkvist. 
Protokoll från stämman läggs ut på hemsidan då det är justerat.

Ny styrelse
Styrelsen fick följande utseende efter stämman och det konstituerande mötet:

Ordinarie Vald till stämman
Anna Sundström ordf 2017
Bengt Lindberg v ordf 2017
Helena Wallström kassör 2018
Marianne Sjövall sekr 2018
Anders Johansson 2018
Stefan Dahl 2018
Hans Gunve 2017
Ulf Eriksson 2017
Jonas Olsson 2017

Suppleanter
Henrik Valkvist 2018
Majvor Brodelius Johnson 2017

Till styrelsen är Lennart Lundgren adjungerad som projektledare

Revisorer
Peter Karlsson 2017
Lennart Lewerin 2017

Revisorssuppleant
Claes Bengtsson 2017
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