Medlemsinformation efter den extra föreningsstämman
Vid den extra föreningsstämman den 7 oktober 2015 i Gärdhems kyrka blev det bifall till
styrelsens förslag som löd:
Stämman ger styrelsen i uppdrag att teckna avtal med Trollhättan Energi AB (TEAB) enligt

presenterat förslag.

Styrelsen har nu tecknat avtalet med TEAB som i korthet innebär följande:












En fastställd anslutningskostnad på 19 900 kr/inklusive moms och inkl. grävning på
tomt, håltagning i fasad, installation av fiber. Vill man göra arbetet själv från
tomtgräns är kostnaden 17 650 kr/inklusive moms. Om du tecknar dig för ett
elhandelsavtal med TEAB för minst 12 månader får du en rabatt på ovanstående
kostnader med 500 kronor. TEAB står för allt material och utför allt arbete och äger
alla anläggningar.
Finns det fler hushåll inom fastigheten som vill ha fiber så är kostnaden för de
följande hushållen 12 000 kr/inklusive moms och fastighetsägaren gräver själv till
detta hushåll. Fastighetsägaren betalar samtliga fibernätsavgifter.
Har du ett flerbostadshus så betalar du ordinarie pris enligt ovan för första
anslutningen och sedan 5 000 kr/inklusive moms för tillkommande lägenheter och
fastighetsägaren installerar själv det interna nätet. Fastighetsägaren betalar
fibernätsavgiften för samtliga anslutningar.
Månadskostnad för underhåll, reparationer och drifthållning av nätet m.m. blir 90
kr/månad inkl. moms och är låst i 5 år. Betalas en gång per år.
Driftsättning av fibernätet senast den 27 oktober 2017 och alla avtal skall vara
undertecknade senast den 1 april 2016.
Vår förening skriver alla anslutningsavtal samt markägaravtal.
Markägarna får ersättning enligt gängse lagar för markintrånget d.v.s. samma
ersättning som vid dragning av elkablar.
Anslutningsgraden skall vara minst 60 %. Detta innebär att minst 60 % av hushållen
inom vårt geografiska område måste teckna anslutningsavtal.
Anslutningskostnaden betalas i sin helhet när fibernätet är driftsatt och i funktion.

Fiberanslutningsavtalet framgår av bilaga 1.

Vi inom styrelsen kommer nu i höst att börja teckna anslutningsavtal med alla som vill ha
fiber till sina fastigheter samt senare även markägaravtal med de markägare som vi går över
med fiberdragningen och som inte enbart själva betjänas av ledningen.

För att underlätta detta kommer vi att ha ett antal möten ute i området där ni kan komma
och teckna fiberanslutningsavtal.
På följande platser kommer vi att träffas och ha öppet hus mellan angivna tider:

Måndagen den 23 november kl. 18.30 - 21.00 i Bygdegården, Norra Björke
Onsdagen den 25 november kl. 18.00 - 21.00 i Församlingshemmet, Åsaka
Torsdagen den 26 november kl. 18.00 - 21.00 i Ordenshuset, Slätterna
Styrelsen för Åsaka-Björke Fiber Ekonomiska förening
www.asaka-bjorkefiber.se

