Edsleskog den 15 mars 2015

Till fastighetsägare som skrivit anslutningsavtal

Inbetalning av insatsen till Edsleskog fiberförening
Bäste fibervän!
Vi är glada över att första skedet av fiberutbyggnaden påbörjats, men vi är också
mycket besvikna över att inte alla kan anslutas i första etappen.
Bakgrunden är att kommunen inte hittills kunnat ge oss ett skriftligt dokument över
utlovat bidrag på 4,2 Mkr till stamnät i hela Edsleskog. Det senaste budet är att vi får
560000 kronor för den samförläggning med kanalisation vi gör åt kommunen mellan
Skackerud och Näs . Detta ska enligt entreprenören räcka till våra kostnader för
kommunens kanalisation. Styrelsen arbetar hårt på att vi ska få hela bidraget. Vad
gäller kommunens fastigheter i Edsleskog ska de köpa fiberanslutning för 20000 kronor
+ moms till dem, utan att bli medlem i fiberföreningen detta av formella skäl.
Som vi tidigare berättat måste vi vara klara med nedplöjningen av kanalisationen senast
den 30 juni 2015 för att vi ska få ut beslutat bidrag från Länsstyrelsen.
Kassören Jan Viding och jag har varit hos Dalslands sparbank i Bengtsfors och
diskuterat föreningens hantering av anslutningsavgifter. Bankens upplägg är att vi först
ska använda anslutningsinsatserna på 20000 kronor för att betala entreprenören Ted
Flink. När vi betalt entreprenören så sänder vi in fakturakopior till Länsstyrelsen som
ska ha 90 dagar på sig för att betala ut bidraget. Under den tiden får vi kredit från
banken så att vi kan fortsätta att betala fakturor.
Mot bakgrund av ditt anslutningsavtal ber vi dig att använda bifogat inbetalningskort
och göra en inbetalning till föreningens bankgiro 871-7787.
En första inbetalning på 10000 kronor ska finnas på föreningens bankgiro den 31 mars
2015 . Ange namn och fastighetsbeteckning även om du gör inbetalningen på annat sätt.
En andra inbetalning på 10000 kronor ska finnas på föreningens bankgiro senast den 30
april 2015.
Vi välkomnar om du som har möjligheter betalar hela insatsen på 20000 kronor vid
första tillfället dvs. den 31 mars.
Med vårhälsning från
Styrelsen /Kjell Fogelberg
Om du har undringar kring när entreprenören kommer till din fastighet så kan du
kontakta Bengt Fredriksson mobil 070-341 60 02 som är Teds Flinks projektledare i
Edsleskog.

