MEDLEMSINFORMATION JUNI 2012
Hej.
Den 7 maj hölls årsmöte och informationsmöte i Parken, Urshult, för medlemmar och övriga
fastighetsägare inom föreningens område. Till årsmötet hade ett 30-tal medlemmar kommit
och till den allmänna informationen ytterliggare ett 20-tal.
ÅRSMÖTE.
Till ordförande för det kommande året valdes Tore Ragnarsson och till ledamöter Mårten
Guldstrand (vice ordförande), Agnetha Ragnarsson (kassör), Per Mårtensson (sekreterare),
Roland Winquist, Leif Karlsson och Ingvar Johansson.
Suppleanter: Lars-Erik Marcusson och Christina Morely.

Medlemsavgiften för 2012 beslöts till 100 kr och för er som redan inte betalt, kan
avgiften sättas in på föreningens bankgirokonto743-3311 (glöm inte att ange avsändare).
Styrelsens förslag om en reducerad anslutningsavgift (se kallelse) för ytterliggare en
anslutning per fastighet godkändes av årsmötet.
Ett förslag om att skicka ut information fyra gånger per år godkändes.
INFORMATIONSMÖTE:
Mårten Guldstrand informerade om hur långt arbetet hunnit i föreningen. Vi är nu 110
medlemmar och av dessa har 86 skrivit anslutningsavtal.
Föreningen har under våren blivit momsregistrerad vilket innebär att vi inte behöver betala
moms på de arbeten som utförs åt föreningen Vi nu fått tillbaka den moms som betalades vid
samförläggningen med EON.
När det gäller bidragspengar är stöden för kanalisation slut för i år, men länsstyrelsen
Kronoberg räknar med att kunna dela ut 1,3 miljoner 2013 och ytterliggare 1,3 miljoner 2014.
När det gäller landsbygds-och EU- stöd finns för tillfället inga pengar men under hösten lär de
pengar som inte utnyttjats på annat håll fördelas om mellan länen. Kanske har vi en chans då.
För de som av någon anledning planerar att gräva på tomten redan nu, finns slang tillgänglig i
föreningen (kontakta Tore Ragnarsson)
Sven-Olof Sörgårn redogjorde för hur långt kommunen hunnit i sitt arbete med stamnät.
Bland annat planeras en dragning över Ålshult och Toftåsa för anslutning mot Alvesta.
Kommunen har sökt pengar för detta och så fort det är klart kommer arbetet att sättas igång.
En sådan sträckning skulle gynna vår förening.
Håkan Halléhn från Wexnet talade om fördelar och möjligheter med optisk fiber.
ÖVRIGT.
När det gäller anslutningen till fastigheten står föreningen för grävning till tomtgränsen,
tomrör och fiber fram till huset samt anslutningsmodul inne i huset. Fastighetsägaren står för
grävning fram till huset (ROT-avdrag ännu så länge) samt eventuell ledningsdragning inne i
huset.
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