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Dags att teckna anslutningsavtal!
Vid vårt senaste möte på Nils Holgersson så började vi teckna anslutningsavtal. Du kanske
inte var med så därför skickar vi detta brev till dig med avtal som du kan skriva på.
Anslutningsavgiften är ju främst beroende av hur många fastigheter vi ansluter, ju fler vi blir
desto billigare per anslutning därför har vi satt ett takpris för anslutningskostnaden som vi tror
är högre än den verkliga kostnaden, men allt beror på hur många vi blir som delar på
investeringen. Anslutningsavgiften kommer att beslutas i höst vid extra föreningsstämma.
I matrisen nedan ser du att ju fler vi blir, desto billigare per anslutning. Läs mer på vår
hemsida www.rottnerosfiber.se, vi håller den uppdaterad med antal medlemmar och antal
inlämnade anslutningsavtal.

Hur gör jag?
Fyll i anslutningsavtalet och skriv under, tänk på att samtliga registrerade fastighetsägare ska
skriva under eller att du bifogar en fullmakt för de som inte skriver på. Du kommer att få
tillbaka ett exemplar undertecknat av föreningen. Om du har flera fastigheter så vill vi ha ett
avtal per fastighet. Har du flera hus med samma fastighetsbeteckning blir, om du vill ha
separat anslutning till respektive hus, anslutningskostnaden till de tillkommande husen halv
anslutningsavgift. Har du funderingar eller flerbostadshus kontakta oss för mer information
via info@rottnerosfiber.se.
Vi erbjuder också ett tilläggsavtal om du vill att vi ordnar grävning på din tomt (det som
erbjuds i anslutningsavtalets §5).

Lämna in senast 15 juni 2012.
Lämna in avtalet till någon i markgrupperna (se nedan), eller skicka det till:
Rottnerosfiber Ek.för.
c/o Bo Jansson
Hälleberg 36
686 94 Rottneros
Efter den 15/6 måste vi ta ut en tilläggsavgift på 1000:- för att täcka administrationskostnader
i samband med offertarbetet där vi har hjälp av ett konsultföretag.

Medlemsavgift 2012
Ni som är medlemmar sedan 2011 och ännu inte betalt medlemsavgiften för 2012 gör det nu.
Sätt in 200:- på bg 688-5701 och ange namn. Om du är bosatt utanför Sverige kan du läsa
på vår hemsida hur du betalar avgiften. Gå in på www.rottnerosfiber.se.
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Anslutningsavgift
18 400
17 088
15 929
14 900
13 979
13 150
12 400
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11 096
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9 515
9 067
8 650
8 262
7 900

Antal medlemsfastigheter

Markgrupperna
Område
Ed- BråstorpÅrås:

Medlemmar
Tommy Larssson
Lars Erik Nilsson
Eiberth Halvardsson

Adress
Bråsstorp 90
Årås 65
Ed 10

Mail-adress
tommy.a.larsson@hotmail.com
erlandsbacken@swipnet.se
eiberth.halvardsson@telia.com

Västansjö - Årås Hälleberg Skröttingerud:

Rolf Mogren
Rustan Eriksson
Mikael Halvardsson
Peter Mattsson
Åke Ribbe

Västansjö 75
Hälleberg 80
Skröttingerud 79
Västansjö 95
Hån 16

inger.mogren@telia.com
rustan.eriksson@rottneros.com
micke.halvardsson@tyfonmail.se
peter.mattsson@rottneros.com
akeRibbe@hotmail.com

Villastan:

Kenneth Gudmunsen
Gunnar Asker
Kennet Larsson

Arnebyvägen 4
Arnebyvägen 26
Kvarnvägen 4

kenneth.gudmunsen@hotmail.com
gunnar.asker@telia.com
annikaphilipson@hotmail.com

Öjervik - Södra
Soneby - Toneby:

Kenneth Lööf
Tommy Karlsson
Sten Eriksson
Per Jansson
Kristina Norderup
Petter Linberg

Södra Såneby 33
Södra Såneby 222
Södra Såneby 86
Södra Såneby 43
Öjervik 83

loof.backen@tele2.se
Tommy.soneby@telia.com
sten.eriksson@jm.se
per.jansson@mellanskog.se
kristina.norderup@telia.com
petter.lindberg@nolato.se

Styrelsen Rottnerosfiber Ek.för.
www.rottnerosfiber.se

