Mötesdag, tid och plats

Vem

Söndag 2015-09-27
klockan 18.00 i Sockenstugan Fjällsta
Deltagare

Kopiemottagare

Torbjörn Näslund, Stig Sundin, Ingegerd
Näslund, ,Elisabeth Hansson, Joakim Kålen, Mats
Rihne Rickard Nilsson,
Maria Bengtsdotter, Sven Åke Wik

Lennart Berggren ,Magnus Kristoffersson

1 Mötets öppnande
Ordförande Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2 Val av justerare
Styrelsen utsåg Joakim Kålen att justera protokollet.
3 Tekniska frågor
Enligt byombuden så fungerar det bra hos dom flesta abonnenter.
4 MAC-adresser
Fortfarande saknas 38 MAC-adresser varav 23 är öppen fiber och 15 kollektivt
anslutna. Det vore bra om Lennart kunde specificera vilka medlemmar det är så
byombuden får ta tag i detta.
5 Utskick
Till Sundsjö Fibers medlemmar
Som bekant har det varit en sommar kantad av många och i flera fall svårlösta tekniska
problem då det gäller driftsättning av vårt fibernät. I början av juni meddelade vår
entreprenör Bynet, att nätet var färdigbyggt och klart att ta i drift. Från 13/6 kopplade
därför Telia in oss på riksnätet, samtidigt som de också började tillhandahålla tjänsterna
enligt avtalet till föreningens medlemmar som anslutit sig till kollektivavtalet.
Vid det datumet var det dock få av oss som fått den beställda installationshjälpen. Den
tillhandahölls av Telia, och dök upp hos oss i byarna någon gång under perioden från
Midsommar och fram till slutet av juli. Det var således under det tidsspannet som vi
kunde konstatera om nätet var funktionsdugligt fram till alla abonnenter.
Här framkom riktigt stora problem. En av de underentreprenörer Bynet hade anlitat för
svetsningsarbetet visade sig inte alls hålla måttet, de gjorde helt enkelt ett riktigt dåligt
arbete!
En stor andel av fibertrådarna var dåligt svetsade, eller felkopplade. Att få ordning på
detta har tagit lång tid. Felet har ofta visat sig genom att den fasta telefonen inte
fungerat eller varit kopplad till annan abonnent. Däremot har bredbandet och Tv:n i
många fall fungerat under tiden telefonen krånglat.
I slutet av juli fick föreningen den första samlingsfakturan från Telia för de tjänster alla
medlemmar med kollektivavtal erhåller. Eftersom Telia fått informationen att nätet var
klart 13/6 ville man helt naturligt också ha betalt från det datumet. I början av
september kallade vi till ett möte här i Sundsjö till vilket Telia, Bynet samt Eltel inbjudits.
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Här gick vi igenom alla de problem som varit under sommaren, samt hur vi på bästa sätt
skulle färdigställa nätet. Det var ett konstruktivt möte, där vi upplevde att alla parter
ville ta sitt ansvar.
Bland annat utmynnade förhandlingarna i att Telia i stället för att ta betalt från mitten
av juni, förslagsvis skall debitera oss från 1/8. Telias representant på mötet hade dock
inte mandat att ensam bestämma detta, utan var tvungen att ta med sig frågan hem. Vi
har ännu inte fått ett slutgiltigt besked från Telia angående detta. Sista betalningsdag på
Telias samlingsfaktura är dock framflyttad.
Några av er har inte haft fungerande telefon från första augusti. Däremot har de allra
flesta haft bredband och TV tidigare än så. Vi anser därför under förutsättning att Telia
slutligt accepterar budet, att vi därmed skulle nå en rimlig och bra överenskommelse
gällande detta. Om det är någon av er som anser er ha motiv till ett annat startdatum för
betalning än ovanstående, eller har andra frågor vilka de än må vara, ber vi er att
kontakta ert byombud.
Framgent kommer vi att fakturera er som valt kollektivavtalet 390 kr månadsvis.
Eftersom förhandlingarna med Telia gällande startdatum för betalning ännu inte
slutförts, har vi heller inte fakturerat er medlemmar för de tjänster som innefattas i
kollektivavtalet med Telia. Vi ber er dock att förbereda er på ovan nämnda
månadskostnad i er familjebudget. Vi fakturerar er så snart vi kommit till en slutgiltig
överenskommelse med Telia. Den första fakturan kommer således av allt att döma
omfatta minst tre månadsavgifter.
Enligt årsmötesbeslut kommer dessutom medlemmars årsavgift, 100 kr, att tas ut på
första faktura under året. Årsavgiften gäller alla medlemmar, således också ni som inte
valt kollektivavtalet utan i stället har ”Öppen Fiber”. Faktura gällande årsavgiften
skickas också till er. Från och med 2016 kommer årsavgiften att faktureras i januari.
Påpekas bör, att ni med ”Öppen Fiber” nu kan beställa tjänster via ”Bredbandswebben”.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Sundsjö Fiber
Styrelsen beslutade att brevet skickas per e-post till föreningens medlemmar, dels att
det publiceras på föreningens hemsida, Medlem som inge går att nå via e-post där får
byombuden skiva ut brevet och distribuera det till berörd medlem.
6 Övrigt
Om det är möjligt att skriva över en ny ägare till en bostad på samma abonnemang hos Telia
som förre ägaren. Rickard tog på sig att kontakt Lennart som fick i uppgift att kika på den
frågan med sina kontakter hos Telia.
7 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sockenstugan Fjällsta den
25 oktober klockan 19.00 Stig har erbjudit sig att ordna med fika.
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Vid pennan

Justerare

Namn…Elisabeth Hansson

Namn…Joakim Kålen
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