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Hej alla fibermedlemmar. 

Årets stämma hölls i Bygdens hus i Skredsviks den 19 april och det var ca 50 
närvarande. Det blev förändringar i styrelsen där Daniel Augustin och Fredrik Lindell 
avgick och ersattes av Patrik Andersson, Hogstorp och Dan Gustafsson, Studseröd. 
Inga suppleanter valdes denna gång. 

Styrelsen redogjorde för vad projektet har kostat. Slutsumman blev 16 726 000 kr 
varav bidrag 5 356 000 kr. Nettokostnaden blev 11 370 000 kr. Skredsviks fibers 
medlemmar har satt in ca 10 100 000 kr i kapitalinsats. Stämman beslöt att 
föreningen ska fakturera ytterligare 2 000 kr per medlem i kapitalinsats för att täcka 
upp skillnaden vad gäller projektkostnad och de två senaste årens underskott. 
Slutsumman blir då 17 000 kr per anslutning. Det finns ett tak i anslutningsavtalet på 
17 500 kr i kapitalinsats per medlem. 

Driftskostnaderna under 2013 och 2014 blev -306 000 kr. Detta är försäkringar, 
styrelsearvoden, elström, bokföringskostnader mm, som normalt ingår i 
rörelsekostnaderna. Förlusten beror på att Föreningen inte har haft några inkomster 
under denna period. Föreningen har börjat fakturera nätavgifter först från december 
2014 vilket nu är huvudinkomsten. 

Styrelsen tog även upp faktureringen under 2015 för abonnentfakturor och 
medlemsavgift, många räkningar var inte betalda vid förfallodagen (1 april). En vecka 
efter förfallodagen så återstod fortfarande 230 obetalda fakturor och den 12 april 105 
obetalda fakturor.  

Vi har höjt påminnelseavgiften till 100 kr vid första påminnelse och 160 kr vid andra 
påminnelse. Sex (6) dagar efter påminnelse nr 2 stängs abonnemanget om inte allt 
är betalt. Vi ska se över möjligheten med autogirobetalning och ev. e-faktura.  

Medlemsavgiften som fakturerades i februari gäller egentligen 2014, inte 2015 som 
det stod på fakturan.  

Använd min fibersida som ni hittar på www.skredsviksfiber.se , inloggningsuppgifter 
finns på era fakturor. På min fibersida finns fakturorna om man vill spara ner dem 
eller se vad som är betalt. Abonnentfakturor ska vara betalda varje kvartalsskifte. Ser 
ni dem inte mailen, då finns de på min fibersida. Använd en PC/Mac när ni loggar in, 
smarttelefoner får inte alltid fram allt på sidorna. Betala dem via internet och OCR 
betalning. 

Vi har fortfarande problem i Berghogenområdet med framförallt TV-signalen. Under 
v.17 blev det plötsligt mycket höga dämpningsvärden på 13 anslutningar. Vi hittade 
ett fel i ett skåp där vi även upptäckte att fiberledningen inte var som den skulle. Det 
är lagat tillfälligt. Nu ska vi besiktiga fler fiberledningar samt byta ut de som är 
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fabrikationsfel på. Detta kommer att aviseras via mail. Då är det viktigt att ni följer 
instruktionerna i mailet. 

Hälsningar Styrelsen i Skredsviks fiber 


