Till medlemmarna i Vangafiber ekonomiska förening!
Det har nu snart gått ett år sedan Vångabygden fick fiberoptisk kommunikation. Överlag så
har övergången gått bra, men en del inkörningsproblem har givetvis funnits, mer om det
nedan. Projektet ska slutredovisas efter nyår och allt pekar på att vi med viss marginal
kommer att klara budgeten. Projektet har krävt en avsevärt större arbetsinsats än vi trodde från
början, vilket också visar sig i slutredovisningen där det egna arbetet värderas till ca 800 000
kr! Även om projektet inte är slutfört så vill styrelsen passa på att framföra ett stort tack till
alla som med kunskap och engagemang försett Vångabygden med framtidens
kommunikation.
En viktig del i arbetet med att bygga ett fibernät är att trygga en säker framtida drift. Styrelsen
har därför beslutat att söka ledningsrätt för fibernätet. Detta är en stor investering, men som
ryms inom projektbudgeten. Ledningsrätt är även en fördel för markägaren vilket framgår av
bifogad information från Lantmäteriet. Föreningen har stöd för att söka ledningsrätt i de
markavtal som tecknats med samtliga markägare där ledningen går. Så räkna med ett brev
från Lantmäteriet i vår.
Som sagts ovan så förekommer fortfarande vissa problem med fibernätet och vi vill uppmana
alla som inte har full funktion på data, telefon och TV att felanmäla detta till Telia enligt den
instruktion som tidigare gått ut. För att vi ska skapa oss en bild av omfattningen och karaktär
på problemen önskar vi också att alla som har problem skickar ett mail till föreningen,
info@vangafiber.se i vilket man beskriver problemet, om Telia kontaktats och om problemet
är löst. Detta för att lösa alla ev. fel på nätet inom garantitiden.
Fibernätet har minskat riskerna för skador under åskväder, men de är inte borta. Utrustningen
är känslig för de strömspikar som kan förekomma i elnätet om det sker ett åsknedslag. Av den
anledningen ska anslutningen till elnätet brytas vid åskrisk. Skulle olyckan vara framme så
skadeanmäls det till Telia. Då det utöver vissa kostnader även kan medföra ett avbrott om
utrustning inte finns på plats. Det finns därför all anledning att rycka ur kontakten om åskan
kommer!
Då föreningen strävar efter att hålla nere kostnaderna sker all information via hemsidan och
via email. Hemsidan som nyligen blivit klar, har adress www.vangafiber.com och vi avser att
fylla på den med nödvändig information under 2015. Vad gäller emailadresser så har vi det
till många medlemmar, men inte alla. Då det är det sättet vi gör utskick till medlemmarna så

uppmanar vi alla som inte anmält någon mailadress att göra det genom att skicka mailadress
och medlemmens namn och adress till info@vangafiber.se
Vad gäller räkningarna från föreningen så har vi lite problem med uteblivna betalningar. En
orsak kan vara att man missar den faktura som skickas via mail. Vi avser att införa autogiro
om vi kan få ett skäligt pris för detta. Autogiro kommer troligen vara det enda alternativet till
en årsfaktura där man betalar hela årsavgiften i förskott. Vi strävar att hålla kostnaden för
hantering så låg som möjligt för att undvika höjda kostnader för medlemmarna. Fram till dess
detta är löst ber vi alla att vara uppmärksam på de fakturor som förfaller sista datumen i
februari, maj, augusti och november. Vill man vara göra det enkelt så skriver man redan nu in
en överföring i internetbanken enligt följande:
Den 28 februari ska vi betala1280 kr (inkl. medlemsavgift 200 kr för 2015) och den 31 maj,
31 augusti och 30 november ska vi betala 1080 kr. Märk betalningen med kundnumret som
finns på fakturan från föreningen samt namn. Någon avgiftshöjning ser vi inte det närmast
året.

Vi hoppas att våra tjänster ska fungera till belåtenhet framöver och att ev. problem felanmäls
eller påtalas för styrelsen. Har ni någon fråga eller något ni vill framföra så skicka ett mail till
vår mail info@vangafiber.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Vangafiber

