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Nyhetsbrev 2 - Maj 2018
Styrelsen 2018.
Vid Föreningsstämman 2018 förrättades val på de uppdrag där mandattiden gick ut vid
föreningsstämman.
Några medlemmar med uppdrag för föreningen valde att inte kandidera för omval vid stämman och
vi säger stort tack för de goda arbetsinsatser ni gjort för föreningen till: Sten-Åke Bergman (Revisor),
Britt-Marie Vaapil (revisorssuppleant), Christer Björk (valberedningen) Daniel Johnsson
(valberedningen, valdes nu till styrelsesuppleant) och Lars Fluur (styrelseledamot) som lämnade
styrelsen på egen begäran i februari.
Efter föreningsstämman har följande medlemmar ett uppdrag för samfällighetsföreningen:
Ordförande: Lars Kristiansen
Ordinarie ledamöter: Stefan Ziedén, Anna Karin Lundström, Jane Andersson, Jesper Hjære, Markus
Lindemann och Äischa Nilsson
Styrelsesuppleanter: Lars Björk, Jörgen Andersson, Daniel Johnsson
Revisorer: Michael Lindh, Gert Ove Ohlin – suppleant: Johan Pettersson.
Valberedning: Michel Lideflo, Johan Hinton – suppleant: Inger Almén.

Nya Stadgar och ordningsregler
På föreningsstämman röstades nya stadgar och nya ordningsregler igenom. De stadgar som
röstades igenom gäller dock inte förrän de blivit godkända och registrerade av Lantmäteriet. De
”gamla stadgarna gäller därför fram tills de nya godkänts av Lantmäteriet. Våra ordningsregler
gäller däremot med omedelbar verkan, du hittar dem på vår hemsida under rubriken stadgar.

Nya datum för betalning av kvartalsavgiften.
Avgiften till samfälligheten betalas kvartalsvis och hitintills har denna betalts den sista i
betalmånaden. Vid föreningsstämman beslöts att betaldatumen i stället ska vara den 28 i
betalmånaden. Anledningen är att våra fakturor till bank och leverantörer ska betalas samma
månad som vi får in avgifterna från er medlemmar. Aktuella betaldatum fram till nästa
föreningsstämma är: 28/6, 28/9, 28/1 och 28/3. På vår hemsida har vi uppdaterat informationen
om vilka datum som avgiften ska vara betald (se under rubriken: Betalning av kvartalsavgift).
Av de nya beslutade ordningsreglerna framgår
•

Om avgiften inte betalas i rätt tid kommer det framöver att tas ut en påminnelseavgift om
60 kronor. Detta gäller er som betalar via autogiro. Sedan tidigare tar Fortnox Finans ut en
påminnelseavgift för de som valt att få faktura hem i brevlådan.

•

Om avgiften inte betalas efter påminnelser kan tjänsterna komma att stängas av tills
avgifterna betalts.
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Övergången från Canal Digital Kabel till Bredbandsbolaget.
I slutet av förra året informerades styrelsen om att vårt nuvarande avtal med Canal Digital Kabel
skulle överlåtas till Bredbandsbolaget (En överlåtelse inom koncernen Telenor). Överföringen gick
utan några större problem. Ett 20-tal medlemmar tackade ja till Bredbandsbolagets erbjudande om
hjälp med fabriksåterställning av digitalboxen och fick besök av tekniker dagen för övergången.
Via vår supportfunktion på vår hemsida och Facebook sida har vi fått veta att det fanns problem
med att några av kanalerna hade en pixlad bild. Bredbandsbolaget har felsökt detta och har skickat
ut en uppdatering av mjukvaran till alla. Vi hoppas att uppdateringen ska ha löst problemet.
Idag har vi också nåtts av nyheten att Telenor och Bredbandsbolaget går samman. Vad vi vet idag är
att det inte innebär någon förändring för oss mer än att fakturan kommer från Telenor i stället för
från Bredbandsbolaget. Läs mer på Telenors hemsida.

Har du problem med TV och internet-tjänster?
Upplever du problem med tv eller internettjänsterna ska du kontakta våra leverantörer – Telenor
(TV) eller Ownit (Internet/IP-telefoni). Upplever du att du inte får förväntad support av våra
tjänsteleverantörer vill vi naturligtvis bli informerade om detta. Vi ser helst att du kontaktar oss
genom att fylla i formuläret på vår hemsida.

GDPR – Skydd av personuppgifter.
Den 25 maj träder EU:s förordning (EU) 2016/679 i kraft i alla EU:s medlemsstater. GDPR står för General Data Protection Regulation - och förordningen innebär en skärpning av de regler som gällt
sedan tidigare för behandling av och skydd av personuppgifter. För vår förening gäller att vi får
behandla personuppgifter som följer av lag och avtal utan samtycke från medlemmen. Det innebär
att vi ska lagra personuppgifter som namn, personnummer, adress, telefonnummer och epostadress för alla våra medlemmar. Dessa uppgifter är nödvändiga dels för den debiteringslängd
som vi årligen ska upprätta inför föreningsstämman och dels för att vi ska kunna skicka faktura till
er medlemmar på den avgift som ska betalas till samfällighetsföreningen vi behöver också kunna nå
er för att skicka ut information som rör ditt medlemskap i samfälligheten.
Mer information om detta kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.
Vi önskar er alla en riktigt skön sommar
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Har du ny e-postadress ?
eller har du sålt din fastighet !
Glöm inte att anmäla detta.
Formulär för att meddela oss
hittar du på vår hemsida
www.101net.se
Eller skicka ett meddelande till
ekonomi@101net.se

