Hej alla fibermedlemmar.
Sommaren är här och snart en efterlängtad semester för många av oss.
I Skredsviksfiber har det hänt en hel del det första halvåret av 2016. Styrelsen har fått en
delvis ny sammansättning som den 23:e april beslutades av stämman. Styrelsen ser ut
enligt följande; ordförande Roland Olsson, vice ordförande Robert Karlsson, sekreterare
Kerstin H Kristiansson, ledamöter Patrik Andersson och Dan Gustafsson samt
suppleanter Leif Andersson och Peter Josefsson.
Kontakt sker via mail och adresserna finns på hemsidan under fliken ”Kontakta oss”.
Den största händelsen under 2016, är en fusion av Fjällfiber till Skredsviksfiber. I
praktiken innebär det att Skredsviksfiber växer med ca 100 medlemmar och området
utvidgas geografiskt. Fjällfibers medlemmar kommer att ta del av samtliga våra
upphandlade avtal. För Skredsviksfiber innebär det att vi blir attraktivare i
upphandlingar på grund av en större storlek. I och med detta försvinner Fjällfiber som
namn och förening och vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till Skredsviksfiber.
Alla felanmälningar för er som har gruppavtal, görs till Comhems kundservice,
www.comhem.se. För er med det öppna nätet vänd er till vald tjänsteleverantör.
Upplever ni att er felanmälan inte besvarats vänd er i så fall till info@skredsviksfiber.se
och ange kompletta kontaktuppgifter. Mail som bara innehåller ”Mvh namn”, hanterar vi
inte. Anledningen att vi vill ha allt via mail är för att vi ska kunna göra uppföljning på
ärenden.
Information till er gamla som nya medlemmar kommer att finnas på
www.skredsviksfiber.se samt i medlemsutskick. Ändrar ni någon kontaktuppgift så glöm
inte att gå in på www.minfibersida.se och ändra där också så att vi alltid har aktuella
kontaktuppgifter till er.
Under hösten kommer en budgetstämma att hållas som vi hoppas blir välbesökt. Mer
information som datum och kallelse kommer senare.
Det finns ett problem med betalning av gruppavtalsfakturan. Vi upplever ett större antal
sena betalningar som leder till påminnelseavgifter och ett merarbete för
faktureringsfirman och detta blir en merkostnad för föreningen. Vår önskan är att
respektera sista betalningsdag så kan vi investera och förbättra den kostnaden i vårt
eget fibernät i stället. Har man av misstag fått bort sin faktura så kan man av enkelhet
hämta en ny på www.minfibersida.se. Inloggningsuppgifter finns på tidigare fakturor.

Med detta vill vi önska alla en solig och trevlig sommar.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen.

