
 

 

 

     Oktober 2016 

Hej alla fibermedlemmar. 

Nu har det gått ett par månader sedan Fjällfiber och Skredsviks Fiber gått samman 
och blivit en ännu större förening med ca 800 medlemmar. Även geografiskt är vi 
större och ytterligare en nod.  
Vi i styrelsen vill än en gång hälsa alla nya medlemmar välkomna.  

Efter fusionen gäller samma fakturarutiner som tidigare, för samtliga medlemmar. 
Detta innebär att fakturan skall vara betalad senast en (1) månad innan 
kalenderkvartalet fakturan avser. Det är allt för många medlemmar som inte betalar 
sina fakturor i tid och det belastar föreningens kredit med onödiga kostnader. För 
innevarande kvartal var antalet obetalda fakturor i början av september, drygt 100 
stycken, vilket motsvarar 15% av medlemmarna.  Sista förfallodag var 31 augusti. 

Fakturan sänds ut ca 60 dagar innan aktuellt kvartal. Samtidigt skickas ett SMS 
till av mottagare angivet mobilnummer om att fakturan är skickad.  
Betalningsvillkor är ca 30 dagar senare, dvs 30 dagar innan aktuellt kvartal. 
 
Fakturan skickas: Avser: 
Sista veckan i januari Kvartal 2, april-juni 
Sista veckan i april Kvartal 3, juli-september 
Sista veckan i juli Kvartal 4, oktober-december 
Sista veckan i oktober Kvartal 1, januari-mars 
 
Vänligen respektera detta, alla är vi delägare i fibernätet och alla har vi lika 
stort ansvar. 

Vi har också ändrat på påminnelserutinerna för att få bättre fart på inbetalningarna.  

För att vi ska få allt att fungera är det av största vikt att alla kontaktuppgifter och då 
inte minst nya mailadresser skall uppdateras för att föreningsinformation och 
fakturor ska hamna rätt.  
Det har också visat sig att vid försäljning av fastighet, har ägaruppgifterna ej ändrats. 
Vi är några få som på fritiden, får ett rejält detektivarbete för att uppdatera 
medlemslistan. Vi ber därför alla att kolla upp så att Era uppgifter är riktiga. Gå 
in på www.minfibersida.se (nås även via Skredsviks Fibers hemsida). 
Inloggningsuppgifter finner Ni i övre delen på senaste fakturan.  

Ett tips är, att lägga fakturan på autogiro. Uppdaterade instruktioner finns på 
hemsidan under Avtal & blanketter.  

Hemsidan uppdateras efterhand som vi hinner med.  

Övrig information: 
Under hösten kommer vi hålla en budgetstämma inför 2017. Kallelse skickas separat. 

 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 


