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Hej,

Ytterligare ett verksamhetsår har passerat och inte vilket år som helst. Projektet att bygga och 
driftsätta vårt fibernät är klart. Den 1 juni hölls årsmöte i Urshult och 30 medlemmar deltog. 
Kvällen startade med att Mårten sammanfattade vad som hänt sedan föreningen bildades den 
11mars 2011 och fram till idag. Därefter vidtog sedvanliga  årsmötesförhandlingar. Tingsryds 
kommun representerade av Jörgen Larsson tackade föreningen och styrelsen för väl 
genomfört arbete och kvällen avslutades med jordgubbstårta och kaffe. Till ordinarie 
styrelseledamöter för kommande år valdes Tore Ragnarsson ordförande, Agnetha Ragnarsson, 
Gunnel Olsson, Mårten Guldstrand, Leif Karlsson, Ingvar Johansson och Roland Winquist.

Bidragen är nu utbetalda och vi kan summera kostnaden. Det blir aktuellt med ytterligare en 
delinsats på 2 000 kr. Slutsumma per anslutning blir 22 000 kr och projektet klarade därmed 
nästan uppsatt budget på 20 000 kr vilket är glädjande. Den sista delinbetalning krävs för att 
täcka de finansiella kostnader som uppstått i avvaktan på bidragsutbetalningen samt stärka 
föreningen kassa. Bidragen som föreningen fått ta del av står för ungefär lika stor summa som 
medlemmarnas insats vilket innebär att varje anslutnings faktiska kostnad är ca 44 000 kr.

Medlemsavgift för år 2015 beslutades till oförändrade 100 kr. Den tillsammans med en drift 
och underhållsavgift på 120 kr för reparation, kabelvisning, underhåll och service av nätet 
kommer faktureras medlemmarna tillsammans med delinsatsen inom kort. Ni som inte anmält 
emailadress uppmanas att göra detta snarast. En fakturaavgift kommer införas framöver för att 
spara kostnader och arbete.

Styrelsen arbetar nu vidare med att färdigställa det sista i projektet och hur föreningen skall 
hantera nya fastigheter som vill ansluta sig. Vet ni om någon som är intresserad anmäl det till 
styrelsen, info@safnet.se

Tyvärr har Wexnets problem fortsatt under våren och kortare avbrott har drabbat även vårt nät. 
Fungerar inte din anslutning rekommenderas en omstart och kvarstår problemet är det i första 
hand tjänsteleverantören och därefter Wexnet som skall kontaktas. Beror avbrottet på Wexnet 
kan ersättning begäras och görs i så fall av envar.

Trevlig sommar!
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