BSN (Bodskär, Söderöra, Norröra) fiber förening & Förängsudden fiber ekonomisk förening

Äntligen! Nu kan ni teckna er till det pågående fiberprojektet
Hej medlemmar i BSN och nya intresserade fastighetsägare!
I maj gick BSN ut med information. Kortfattat samarbetar nu BSN med FFEF (www.blidobredband.se),
som bygger fiberinfrastruktur framgångsrikt på Blidö. Nu kommer nästa steg för oss, är att vi kan
teckna oss för anslutning! Sjökabel från Blidö (Parkudden) till oss åker i under hösten 2020.
Löpande projektinfo kommuniceras nu månadsvis via www.bsnfiber.se
Glädjande nyheter är att priset har gått ner, från tidigare uppskattad kostnad på 30.000 kr till 25.000
kr, om man tecknar sig före 31 augusti 2020!
Medlemmar i BSN, och nya intresserade eller ni som redan gått med i Förängsudden Fiber, nedan
kallat FFEF: Anmäl er snarast enligt nedan samt skicka in anslutningsavtalet. Det är viktigt att teckna
avtal snarast för att få det lägre priset, samt att vi då kan ta beslut om den mest kostnadseffektiva
vägen att dra fiber. Det räcker med att en delägare i fastigheten tecknar. Upplägg finns för flera
anslutningar till fastigheten, till mycket förmånligt pris om så önskas.
Avtalsskrivning före 31 augusti, då betalar du 15.000kr i insats i FFEF samt 10.000kr i
anslutningsavgift. Efter 31 augusti gäller 17.000kr respektive 11.250kr enligt stämmobeslut i FFEF.
Anmälan sker genom att bli medlem i FFEF samt teckna anslutningsavtal med föreningen:
1. Ansök om medlemskap i FFEF. Maila BSN eller hellre Förängsudden direkt. Ange uppgifter såsom
namn, adress, telefon, mailadress, och fastighetsbeteckning. Detta har en del BSN’s medlemmar
redan gjort. Viktigt att du är medlem i FFEF för att kunna ta del av erbjudandet. Efter att du mailat in
om medlemskapet får du ett svarsmail som innehåller konfirmation om medlemskapet samt bifogat
anslutningsavtalet. Du kan också hämta blanketten för Anslutningsavtal på FFEF:s hemsida efter att
du fått lösenordet i samband med ansökan om medlemskap. Områdesansvarig har också avtal.
2. Skriv under två exemplar av anslutningsavtal. Vi kan också på förfrågan skicka avtalet via epost
alternativ lämna avtalen utskrivna till fastighetsägaren. Dessa 2 underskrivna exemplar skickas till
Förängsudden Fiber Ekonomisk Förening,
c/o Bengt Adlén
Förängsudden 175
760 17 Blidö
eller lämnas till områdesansvarig på respektive ö.
3. När byggbeslutet är klart, betala in insatsen (se ovan) till Bankgironummer 159-6527.
Skriv fastighetsbeteckningen i meddelandefältet. Inget annat.
AVVAKTA INBETALNINGEN JUST NU!
Mer information kommer när inbetalning ska göras. Byggstart beror på myndigheters tillståndsbeslut
och markägares godkännande för fiberförläggning.
4. När installationen är klar och fastigheten har en färdig, inmätt, och klar att använda
Internetanslutning, skickar FFEF en faktura på anslutningsavgiften. Den är vid anmälan före 31 aug
10.000 kr (8.000 kr + moms), och 11.250 kr efter 31 aug. Betalningsplanen står på Anslutningsavtalet.
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Vi kommer eventuellt att föra en dialog med fastighetsägare som ligger avsides, på ö utanför
huvudöarna BSN, eller om det blir dyrare att komma fram till tomten, om ett tillägg på
anslutningsavgiften.
Anslutningsavgiften som står på anslutningsavtalet gäller när det blir dags för slutlig uppkoppling.
Observera dock att Anslutningsavtalet byts ut fr.o.m. 1 september, beloppen höjs. Eventuella
överenskommelser om högre anslutningsavgift med fastighetsägare som har fastighet som ligger
avsides / på ö utanför Bodskär-Söderöra-Norröra-Bredören ersätter avtalets grundbelopp.I
nuvarande situation vill vi förtydliga att Anslutningsavtalet ska ha inkommit till oss daterat senast 31
augusti 2020, med viss reservation för hanteringen hos PostNord, för att 15.000 kr i insats ska gälla.
Alternativt ska områdesansvariga på BSN fått anslutningsavtalet i sin hand senast 31 augusti och
meddelat oss i FFEF att det inkommit.
15.000 kr ska inte betalas in just nu utan avvakta besked. Men avtalet måste in i tid.
Naturligtvis önskar vi att så många som möjligt tecknar avtal nu, för att få det lägre pris. Detta
möjliggör dessutom att vi kan nå flera med fibern tidigt, och att vi kan besluta om den bästa vägen
att anlägga nätet, baserat på vilka fastigheter som valt att ansluta sig.
Senare tecknat avtal blir dyrare samt kan medföra väsentligt senare anslutning.
Områdesansvariga, Söderöra:
•
•

Thomas Grundsten (thomas.grundsten@gmail.com)
Per Grahn-Möller (per.grahnmoller@gmail.com)

Områdesansvariga, Norröra:
•
•

Rolf Elliot (rolf.elliot@boatwasher.se)
Patric Seemann (patric@seemann.se)

Områdesansvariga, Bodskär:
•
•

Gert Söderman (gert.soderman@skatteverket.se)
Henrik Söderman (henriksoderman@hotmail.com)

Varma hälsningar, BSN Fiber och Förängsudden Fiber

Första leverans till Norröra av rör
för dragning på tomt
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