
Viktig information
till alla hel- och deltidsboende fastighetsägare i Rone och Eke och

delar av Havdhem
från Rone Eke Fiberförening

Onsdagen den 29 augusti kl. 19:00 bjuder vi in alla
till bygdegården i Rone

för bildande av en ekonomisk fiberförening.
Rone har i nuläget 170 st intresseanmälningar och Eke har 50. Tillsammans har vi 220 st.
Enligt ett kostnadsförslag från nätbyggare kommer anslutningskostnaden att hamna på max
16.000 kr/hushåll. Det finns i socknarna totalt knappt 400 fastigheter.
Härtill kommer ett antal fastigheter från delar av östra Havdhem

Så ju fler vi blir desto lägre blir kostnaden för den enskilde.

Abonnemangsavgiften blir 350 kr/månad inkl. avgiften till föreningen, och bundet i tio år till
Telia.

Sista anmälningsdag är 2012-09-30.

Om man väljer att ansluta sig efter detta datum, blir kostnaden betydligt högre.
Efter avstämning med de föreningar, som redan byggt fibernät, hamnar kostnaden på minst
50.000 kr. Den högre kostnaden gäller även för dem, som köper en fastighet i socknarna efter
det att anmälningstiden gått ut.

Det kommer att gå att ansluta fastigheten till fibernätet med inaktiv fiber.
Det betyder att ingen signal levereras till fastigheten.
Anslutningskostnaden ökas med 3000 kr och månadskostnaden reduceras till 300 kr/år.

När föreningen övergår till en ekonomisk förening, måste varje medlem betala en
anmälningsavgift på 300 kr betalas. Se nästa sida

Föreningens avsikt är att byggstart skall ske våren 2013. Tidpunkten styrs av kapacitet på
grävare, samkörning med andra föreningar mm.

Kom till Rone Bygdegård den 29 augusti kl. 19.00 och ta del av informationen och ställ
frågor.

Väl mött i Bygdegården. Vi bjuder på fika.
Styrelsen Rone Eke Fiberförening VÄND!



Även ni som inte är intresserade av att få fiber till fastigheten bör komma till
mötet, eftersom alla kommer att påverkas av en utbyggnad.

Föreningen är också mycket angelägen om att få veta om du inte är
intresserad.

Lämna din intresseanmälan på mötet eller skicka den till någon i gruppen:

Mats Hallvede
Eke Gudings 119
623 40 Havdhem
tel. 48 10 52

Jan Nyman
Ronehamnsvägen 3
623 47 Hemse
tel. 49 90 26

Göran Hult
Rone Jacobs 915
623 47 Hemse
tel. 48 29 54
0709-605441

Kent Karlsson
Rone Ålarve 604
623 47 Hemse
tel. 0705-17 11 92

m.hallvede@telia.com nymanjan@spray.se suderbuss@telia.com kent@winarve.com

Lämna din intresseanmälan till någon av kontaktpersonerna nedan
Anmälan innebär att man blir medlem i Rone Eke Ekonomiska Fiberförening.
Fortlöpande information finns på vår hemsida www.rone.nu/fiber

Jag är intresserad av att få fiberkabel till min fastighet:  Ja   Nej
Jag är intresserad av att få inaktiv fiberkabel till min fastighet    Ja         Nej
Jag är villig att delta i en arbetsgrupp:  Ja Nej
Jag är villig att upplåta min mark för ledningsdragning:  Ja Nej
Jag vill veta mer:  Ja Nej
Jag betalar 300 kr till föreningens bankkonto Ja         Nej
Bankgiro nr 877-5041

(Texta gärna)

Fastighetsägarens Namn: ______________________________________

Adress: ____________________________________________________

Adress på fastlandet___________________________________________

Fastighetsbeteckning: __________________________________________

Telefon: ___________________Mobil____________________________

E-post: _____________________________________________________

Fastighetsägare, som tidigare har svarat på intresseförfrågan behöver inte
svara igen såvida du inte har ändrat dig.


