Information från

Södra Gaperns fiberförening
Nyhetsbrev 3 (20100908)
Detta nyhetsbrev utdelas till alla hushåll i föreningens område, även till de hushåll som ännu inte
har bestämt sig eller som inte tänkt vara med.
●

Vi håller nu raskt på att närma oss punkten när över 50% av hushållen i området söder om
Gapern har anslutit sig till föreningen. Projekteringen inklusive framtagande av underlag för
grävning pågår. Vi planerar ett medlemsmöte så snart vi har fått informationen från
projekteringen. Kallelse kommer!

●

För er som ännu inte har bestämt er eller som kanske vill ändra ett nej till ett ja: Det blir bara
dyrare att vänta...
Vi hoppas kunna få del av ett statligt bidrag i form av en subvention på 6 000 kr per anslutet
hushåll. Men föreningen kan bara söka detta en enda gång och det senast den 30 nov i år. Så
bara de som har bestämt sig innan vi skickar in ansökan har chans att få del av dessa pengar.
Vi tänker inte vänta med att skicka in ansökan till sista dagen.
Vi har redan redovisat fördelarna med att få TV, telefon och internet via fiber ända fram till
var och ens hem. Se vår websida:
www.gapern.se.

●

Hur blir man nu medlem? Jo skicka in en anmälan per email till info@gapern.se med
följande information: (alt ”vanligt” brev till någon i styrelsen, se www.gapern.se)
 Namn (på fastighetsägaren)
 Adress
 Telefon
 Mobil
 Epostadress
 Fastighetsbeteckning
Betala medlemsavgiften 200 kr genom att föra över pengarna till föreningens konto i
Länsföräkringar Bank:
Kontonummret är: 9022 55 37925
(De fyra första siffrorna är clearingnumret. )
OBS, glöm inte er fastighetsbeteckning i meddelande till mottagaren.

●

För er som anmält intresse men inte ännu hunnit betala in medlemsavgiften ber vi att göra
detta snarast genom att föra över 200 kr till föreningens konto (se ovan).
OBS, glöm inte er fastighetsbeteckning i meddelande till mottagaren.
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