
Nyhetsbrev Januari 2017 

 

Det nya avtalet med Fiberekonomi i Sverige AB är nu i drift. Detta 
har givit FIN verktyg och inblick i hur vår verksamhet fungerar. En 
del av våra medlemmar har efter utskick av nätavgift för 2016 hört 
av sig och säger att dom är passiva medlemmar med påföljd att 
man inte vill betala av styrelsen fastslagen nätavgift. Föreningens 
kostnader för drift och underhåll och avskrivningar översked 
intäkten från nätavgiften. Beslut på styrelsemötet 2017-01-11 har 
därför  tagits att höja  nätavgiften till 60:-/månad.  

 

Detta föranleder styrelsen att inför 2017 fastslå att:

 

a) Aktiva. Nätavgift betalas av alla som har en ansluten konverter i 
sin fastighet.

Betalning görs efter fakturautskick under första kvartalet.

 

b) Passiva. FIN löser ut medlemmen. 

Föreningen avsäger sig ansvar för ledningsförbindelse, 
mediakonverter samt kopplar ur i noden till berörd fastighet.

 

c) Om du i ett senare skede vill återansluta din fastighet så gäller att 
insats+ installationskostnader erläggs, innan FIN ansluter 
fastigheten. Visar det sig   att någon skada uppstått på den 
urkopplade fiberanslutningen och fiberkonvertern så bekostas detta 



helt av kunden. Faktura för detta skickas från FIN´s drift och 
underhållsentreprenör. 

 

d)  Nya medlemmar som vill ansluta sig till FIN´s nät tecknar ett 
anslutningsavtal med föreningen. Betalning av kapitalinsatts är 
2600:-. + Installationskostnad   enligt installationsoffert. Betalning av 
kapitalinsats ska göras innan föreningen påbörjar installation.

 

OBS till alla som ännu inte har loggat in på Fiberekonomis 
administrationssida uppmanas ni att göra detta för 
uppdatering ert kundkort. Där kan man välja att få E-faktura, 
Autogiro (ingen avgift) eller brevfaktura inkl fakturaavgift. Ni 
kan behöva beställa ett nytt lösenord för att logga in. Detta gör 
ni på info@fiberinordingra.nu så kommer lösenordet om någon 
dag. Skriv namn, fastighet och anslutningsnummer.

Vid grävningsarbeten på er fastighet gå in 
på www.Ledningskollen.se och skapa ett ledningsärende så får 
alla nätägare möjlighet att sätta ut sina eventuellt berörda 
ledningar.

 
På uppdrag av styrelsen 

Lennart Vestman (Ordförande FIN)
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