Information från Frillesås Östra Fibernät

Frillesås, april 2017

Styrelse
Styrelsen består av:
• Fredrik Blom, ordförande, 0340-654188, 0708-518185, ordforande@frillesasfiber.se
• Göran Somler, kassör, 0340-654364, 072-544 89 77, kassor@frillesasfiber.se
• Emma Johansson
• Sven-Olof Ekblad
• Fredrik Johansson
Hela styrelsen kan nås på styrelse@frillesasfiber.se

Drift/support
Sedan ett år tillbaka är det Transtema som tillsammans med styrelsen sköter driften av fibernätet.
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.
Vid kontakt med Telia ringer man 90 200 och anger kollektivavtalsnummer KO 43103. Detta
underlättar när man felanmäler, kundtjänst ser vad som ingår i våra tjänster samt att man undviker
att få faktura på ersättningsutrustning.

Autogiro samt förseningsavgifter
Då vi under en längre tid har haft en del problem med att pengar inte finns tillgängliga då vi drar,
trots SMS-påminnelser innan dragningen, har vi infört förseningsavgifter om pengarna inte finns
tillgängliga. Om pengarna inte finns på kontot under dragningen blir det en förseningsavgift på 50 kr
samt att ett SMS skickas om datum för ny dragning som kommer att ske ungefär en vecka senare.
Finns inga pengar på kontot då heller utgår ytterligare 100 kr i förseningsavgift och medlemmen
kontaktas av styrelsen.
Denna avgift är tänkt att täcka det administrativa jobbet för att kontakta medlemmen och
bestämma nytt datum för dragning.
Enligt beslut på årsmötet är medlemsavgiften för 2017 200 kr per år, samt de löpande avgifterna
under året 425 kr per månad för Telia-anslutna och 70 kr per månad för de få fastigheterna som inte
är anslutna.
Datum för dragningarna
3/5 2017
850 kr (Ändrat belopp)
27/6 2017
850 kr
29/8 2017*
1050 kr (200 kr i medlemsavgift).
31/10 2017
850 kr
2/1 2018
850 kr
27/2 2018
850 kr
1/5 2018
850 kr (om inte avgiften ändras på nästa årsstämma)
*För icke anslutna (passiva) medlemmar dras 1040 kr 29/8. (70 kr/mån * 12 månader + 200 kr/år)
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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!

Hemsida och Facebook
Vi har en hemsida för att medlemmar och andra intresserade lätt ska kunna hitta information om
föreningen. 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 lätt att läsa på telefoner, surfplattor, etc, så att det skall
vara enkelt att hitta kontaktinformation även när er vanliga fiberanslutning kanske är nere.
Ni hittar oss även på Facebook om ni söker på Frillesås Östra Fibernät.

Nytt avtal har förhandlats fram med Telia
Ett nytt avtal, som löper på 6 år, har förhandlats fram med Telia. Det är samma innehåll som idag
fast hastigheten uppströms höjs till 100 Mbit/s med möjlighet till 1 Gbit/s i båda riktningarna. Vill
man ha 1 Gbit/s tar man kontakt med Telia.
Telia kommer att byta ut en del utrustning både i våra noder samt i medlemmarnas hem. Telia
kommer att ta kontakt med varje medlem, förmodligen under sommaren eller strax efter, för att
byta ut viss utrustning i hemmet.
Det kommer att bli vissa korta störningar just när bytet till den nya tjänsten sker. Information om
detta kommer att ges i förväg.

Föreningen växer
I slutet av 2016 sattes den nya utbyggnaden med 24 nya anslutningar i Breared igång.
Nedläggning av fiber i samband med förläggning av tryckavlopp för Idala Avloppsförening förväntas
ge föreningen ett tillskott på dryga 100 nya medlemmar under året.
Samtal förs även med andra avloppsföreningar.

Kontaktuppgifter
Ni som har bytt mobilnummer eller e-postadress eller inte meddelat föreningen om ert
mobilnummer eller e-postadress 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.
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