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Medlemsinformation
- Presentation av nya styrelsen.
Vid årsmötet 2017 valdes en ny styrelse.
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- Avgiften. Vad som ingår i den.
Vi har fått frågan om vad som ingår i avgiften. Som medlem betalar man 100,-/år och
fastighet. Abonnemangsavgiften är 1 050,-/kvartal eller 4 000,-/år.
För det får man Internet 100/10 Mbit, Telia normal TV-abonnemang och ett fast
telefonabonnemang.
- Vad som händer om man inte betalar avgiften.
Styrelsen har beslutat att ta ut en ränta om 8,5% efter 30 dagars försenad betalning. Vi
följer referensräntan så den kan komma att ändras. En avgift om 100,- kommer tas ut
vid upprepade påminnelser. Om betalning ej har skett efter påminnelse nr 3 går
ärendet vidare till inkasso samt att fibern på fastigheten stängs ner. Man skall även
lämna tillbaka sin router. Man kan få igång sin fiber igen om alla skulder är reglerade
men först efter 6 månader och till en kostnad om 10 000,- (betalas i förskott). Dessa
kostnader är självkostnadspris för TFF. Dvs det är vad det kostar TFF att hantera detta.
För övrigt så är betalningsmoralen bra i föreningen.

- Om man skall gräva eller göra något annat i marken på tomten.
Om du vet var ledningen går men riskerar att skada den måste du kontakta föreningen
i god tid, annars kan du bli ekonomiskt ansvarig.
Om du inte vet var ledningen går kontaktar du ledningskollen.se. Det är kostnadsfritt
och man får visning av alla ledningar som är anmälda till ledningskollen.
- Om fibern inte fungerar. Vad gör man då?
Först startar man om routern. Om det inte hjälper kontaktar man Telia och fråga om
det är något fel. Om det inte är något fel på leveransen kontaktar man Lars Larsson för
vidare hjälp.
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