
Information från Frillesås Östra Fibernät 
 
 
 

Frillesås Östra Fibernät  Bankgiro: 405-1462 
c/o Somler  www.frillesasfiber.se 
Boatorpsvägen 86 
439 63 Frillesås 

Frillesås, augusti 2014 

Styrelse 
Vid årsmötet 2014-04-02 bytte vi delar av styrelsen, då Tonny och Christian tackade för sig. 
Styrelsen består numera av: 

 Fredrik Blom, ordförande, 0340-654188, 0708-518185, ordforande@frillesasfiber.se 

 Göran Somler, kassör, 0340-654364, kassor@frillesasfiber.se 

 Jen Janzdotter 

 Sven-Olof Ekblad 

 Fredrik Johansson 
Hela styrelsen kan nås på styrelse@frillesasfiber.se 

Ändringar i drift/support 
Under tidig sommar tackade vår lokala support Per Lundin nej till fortsatt arbete med supporten. 

Styrelsen har beslutat att inte tillsätta någon ny person som lokal support, utan att dela upp det 

arbete som Per tidigare har utfört dels på styrelsen själva och dels leja ut det arbetet. 

Telia är fortsatt er första kontakt för support, om ni inte misstänker att det är fysiska fel på själva 

fibern (avgrävningar, etc) då ni kontaktar styrelsen. 

Autogiro samt förseningsavgifter 
Då vi under året som har gått har haft en del problem med att pengar inte finns tillgängliga då vi 

drar, trots SMS-påminnelser innan dragningen, har vi tagit beslutet att införa förseningsavgifter á 

100kr om pengarna inte finns tillgängliga. Denna avgiften är tänkt att täcka det administrativa jobbet 

för att kontakta medlemmen och bestämma nytt datum för dragning. 

Enligt beslut på årsmötet är medlemsavgiften för 2014 100 kr per år, samt de löpande avgifterna 

under året 320 kr per månad för Telia-anslutna och 30 kr per månad för de få fastigheterna som inte 

är anslutna.  

Stadgeändring 
På årsmötet togs ett första beslut om en stadgeändring som i praktiken enbart är en ändring till det 

förfaringssätt som vi redan använder oss av. Ändringen omfattar kommunikationssättet som 

styrelsen når ut med information till medlemmarna och är skriven så att den numera är 

teknikneutral. För att ändringen skall vinna laga kraft kommer den även tas upp på nästa årsmöte. 
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Grävning i området 
Vid grävning i området vill vi fortfarande påminna om att anmäla till www.ledningskollen.se om du 

ska gräva diken, ha in en skogsmaskin, gräva en ny rabatt eller likande. Om du gräver av ledningen är 

det DU som blir skyldig att betala reparationen av fiberdragningen! 

Ny hemsida 
Vi har just lanserat en ny hemsida som förhoppningsvis är lite enklare att hitta information på. 

Hemsidans syfte är framförallt att presentera föreningen för presumtiva nya medlemmar, samt att 

ha löpande information till nuvarande medlemmar, såsom detta informationsbrev. 

Vår förhoppning är att hemsidan skall vara enklare att läsa på telefoner, surfplattor, etc, så att det 

skall vara enkelt att hitta kontaktinformation även när er vanliga fiberanslutning kanske är nere. 

Kontaktuppgifter 
Ni som har bytt mobilnummer eller inte meddelat föreningen om ert mobilnummer tidigare, gör 

gärna detta till styrelsen. Det går bra att ha flera mobilnummer till samma familj eller fastighet. SMS 

skickas vid till exempel planerade strömavbrott, autogirodragning, möten etc. 

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen 
via e-post eller brev. Kallelse ska ske 
tidigast fyra veckor före föreningsstämman 
och senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma samt senast en vecka före 
extra föreningsstämma. Då kallelse gått 
ut till föreningsstämman ska styrelsen 
omedelbart underrätta revisorerna om detta 
genom brev. Andra meddelanden från 
styrelsen distribueras med e-post. I den mån 
enskild medlem inte kan nås via e-post kan 

ordinarie postgång användas. 

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen 
via e-post, brev, eller annat 
kommunikationssätt som medlemmen 
godkänt. Kallelse ska ske 
tidigast fyra veckor före föreningsstämman 
och senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma samt senast en vecka före 
extra föreningsstämma. Då kallelse gått 
ut till föreningsstämman ska styrelsen 
omedelbart underrätta revisorerna om detta 
genom brev. Andra meddelanden från 
styrelsen distribueras med e-post, brev  eller 
annat kommunikationssätt som medlemmen 
godkänt. 
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