
 
 

Extranytt 25 Oktober 2019 

Halloween på G 

Hej alla medlemmar!  

Sitter ni i stugan med fredagsmys idag?? 

Eller förbereder ni kanske Halloween med familjen?? 

 

Nu sätter Vice Ordförande ner foten! 

Å alla medlemmars vägnar förmedlar jag nu, alla som är medlemmar måste känna 

samma ansvar för sin förening, nu hjälps vi åt att bära oss in i framtiden. 

Obetalda fakturor 

Ja, du läser rätt, idag fick jag en lista av ekonomiassistenten med så mycket som 

över 500 000 kr i obetalda fakturor. 

Det mesta av pengarna är Extra insatskapital som beslutades på stämman i 

september som inte blivit betalda. 

Några har lagt upp avbetalning då ekonomin är ansträngd, vi har inte nekat någon 

avbetalning utan försökt möta var och ens behov. 

 

Jag förstår också att man tappat bort fakturor i mailkorgen. 

Så lätt att råda bot på, nu när du ändå besöker din internetbank för att betala 

räkningar.. Passa på att beställa E-Faktura från Södra Fräkne Fiberförening, så 

smidigt för er och ger samtidigt vår administratör en lättare arbetssituation.  

Hon kan ägna sig åt att förbereda nästa område för anslutning till nätet, som de 

väntar på. 



 
 

Fredagsmys för mig!! 

För att få njuta av bredband eller bli ansluten krävs det att alla medlemmar betalar sin 

insats. 

Jag kommer nu att ägna kvällen åt att skicka påminnelser till de som GLÖMT betala. 

Vi kommer att stänga/inte ansluta. 

Som ansvariga måste vi avbryta installation eller koppla bort de från nätet som inte 

reglerar sin skuld. Det blir en påminnelse i helgen, därefter stänger vi anslutning eller 

avbryter installation. 

 

In i framtiden och förvaltning 

Jag har begränsad med tid men lägger ner all min kraft i vår fiberförening. Vad 

mycket annat viktigt arbete jag kunde utföra om jag slapp jaga pengar. 

Kassör efterlyses!! 

Ja, vi kan inte driva denna stora förening utan en ansvarig kassör, av alla 

medlemmar måste det finnas någon med ekonomisk kompetens som kan gå in i 

styrelsen och hjälpa till på det området.  

Hjälp till att leta i din närhet bland grannar eller ställ upp själv. 

 

Vice orf./Informationsansvarig/Redaktör 

Anette Swahn 

 


