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Till alla medlemmar i Skebergs fiberförening ekonomisk förening
Vi får frågor från en del medlemmar om t.ex. varför vi måste betala avgifter regelbundet när
vi redan har betalat så mycket för att få fibern till våra fastigheter eller varför avgifterna måste
vara så höga. Vi i styrelsen känner därför att vi vill förklara hur det ligger till med avgifter och
varför vi behöver pengar på ”kistbotten”. Det är stämman, alltså vi medlemmar, som har
beslutat om avgifterna som föreslagits, det efter att vi förklarat vad det innebär med dessa.
Stämman, alltså vi medlemmar, har också beslutat om stadgarna.
Föreningen
Föreningen bildades alltså i mars 2015. Detta för att säkerställa att de boende i Skebergs byar
skulle ha möjlighet att även i framtiden kunna använda sina datorer m.m. på hemmaplan. Då
det, vad vi fick klart för oss då, skulle ta lång tid eller inte alls genomföras från någon annan
part (t.ex. Dala energi) togs saken i egna händer och föreningen bildades. De som var
intresserade lämnade in en intresseanmälan och i ett senare skede ansökte om medlemskap.
Arbetet med att få fiber till byn påbörjades, genomfördes och avslutades.
Det stora arbetet är som sagt avslutat, betalat och klart med medlemmarnas insatser samt
bidraget från länsstyrelsen. Och nya medlemmar har tillkommit.
Ägare av nätet
Då vi som förening, alltså alla medlemmar, äger själva nätet är det ju också vårat ansvar att
förvalta, driva och underhålla det med hjälp av de underleverantörer vi har avtal med. Går
något sönder som är föreningens ansvar ska det åtgärdas och lagas om det behövs. T.ex. om
en fastighetsägare gräver av kabeln på sin tomt kommer det kosta pengar för föreningen innan
den som ansvarig för skadan betalar ut ersättning. (Kontakta alltid styrelsen innan du ska
gräva på din tomt). Det kostar pengar. Vi måste ha en försäkring ifall något händer. Det kostar
pengar. Vi har en kommunikationsoperatör, Dala energi – det kostar pengar.
Inkomster behövs
Vi måste alltså ha pengar för att kunna betala för olika tjänster för att det ska fungera och som
medlemmar i en förening är det vårt gemensamma ansvar. Alltså är det var och ens ansvar att
betala sin del. Det står i våra stadgar, som har beslutats på föreningsstämman - alltså av
medlemmarna.
Tycker man sig inte behöva betala så står det bl.a. i stadgarna att ”En medlem som bryter mot
stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller
ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.” Vad gäller avgifterna står det även i
stadgarna att ”Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer”.
Betalar man inte åker man snålskjuts på sina grannar.

Utebliven betalning och bortkoppling
Vi fakturerar i kvartalsperioder. Om medlemmen inte betalt efter två påminnelser innan
nästkommande betalningsperiod vidtar styrelsen åtgärder som i värsta fall kan innebära
urkoppling. Första påminnelsen skickas efter 15 dagar från förfallodagen. Då tillkommer en
avgift på 50 kronor och ska betalas inom 20 dagar. Andra påminnelsen skickas 15 dagar efter
första påminnelsens förfallodag och ska betalas inom tio dagar. Påminnelserna skickas både
med e-post samt den vanliga postgången.
OCR-nummer
Styrelsen har beslutat att räkningarna i framtiden kommer att ha OCR-nummer så det är
lättare att betala.
Bortkoppling
Är det så att man inte vill vara med kan man be om att få kopplas bort. Förutsättningen är att
man inte har något abonnemang och för att det är en bortkoppling på längre tid, dvs. år.
Ansökan om bortkoppling ska ske skriftligen (se nedan) till styrelsen innan nästkommande
faktureringsperiod. Regler för vilka kostnaderna ska vara vid påkopplande igen tas upp på
kommande stämma. Medlemskapet kvarstår med avgiften som för närvarande är 120
kronor/år. Om man avsäger sig medlemskapet innebär det att om man vill bli medlem igen
kommer en anslutningsavgift, som för närvarande är 30 000 kronor, att tillkomma.
Framtiden
Om/när vi inte själva vill driva detta nät som förening kan vi sälja det till något företag. Då
går det inte att säga vad avgifterna skulle bli för respektive person/fastighet men det skulle
inte vara gratis i alla fall.
Alla är lika delaktiga i detta projekt!!!!

/Styrelsen i Skebergs fiberförening

Utträdesansökan eller ansökan om bortkoppling i Skebergs
fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer 769629-8269
Utträdesansökan

Datum:

Namn:

Personnummer:

Gatuadressadress:
Postnr:
Telefonnr:

Postort:
Mobilnr:

Beteckning på fastighet/er som ansöker:

Land (om annat än Sverige):
E-postadress:

Fastighetens adress om annan än ovan:

Tillfällig bortkoppling från fibernätet
(år)

Fr.o.m. och t.o.m.

Namn:

Personnummer:

Adress:
Postnr:
Telefonnr:

Postort:
Mobilnr:

Beteckning på fastighet/er som ansöker:

Land (om annat än Sverige):
E-postadress:

Fastighetens adress om annan än ovan:

…………………………………………

…………………………………………

Ort, datum

Ort, datum

…………………………………………

…………………………………………

Underskrift av sökande

Beviljas - underskrift av styrelsen

