
 

 

  

101net Käglinge Samfällighetsförening     Organisationsnummer: 717915–5887 

Käglinge Kvarnväg 5  Hemsida: www.101net.se 

238 43 Oxie  e-post: info@101net.se / ekonomi@101net.se  

 

 

101net Käglinge Samfällighetsförening 

 

NYHETSBREV 3 –  DECEMBER 2019 

Vi i styrelsen passar på att informera er om dels året som snart lider mot sitt slut, samt kommande år.  

FÖRHANDLINGAR OM ETT NYTT TJÄNSTEAVTAL 

Vårt avtal för tjänsteutbudet löper ut den 30 juni 2020. Styrelsen, och dess avtalsgrupp är mitt uppe i långa 

och pågående förhandlingar gällande nya avtal för både Bredband och Digital-TV inför år 2020. Vi har en 

kontinuerlig dialog med samt träffar de företag som lämnat offert till oss på tjänsteutbudet. Målet är vi ska 

få ett avtal som ger våra medlemmar de bästa förutsättningarna för vårt bredband och Digital-TV. Tjänsterna 

ska vara väl förankrade i nuvarande teknologi men även att vi är redo för de möjligheter som framtiden ger 

oss. Det är snart fem år sedan vi fick vårt bredband och TV och en hel del har hänt sedan dessa. 

Mycket jobb kvarstår men vi ser fram emot att kunna få ett bra avtal på plats innan sommaren.  

NYA MEDLEMMAR 

Under året har 17 fastigheter bytt ägare och fyra fastighetsägare har valt att gå med i föreningen. Vi hälsar er 

alla hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen. 

VÅRT BANKLÅN 

Styrelsen har aktivt jobbat detta år med att se över våra villkor och räntor på våra lån. Förutsättningarna är 

alltid att ha en god ekonomi och så snabbt det är möjligt betala av vårt lån. Skulden uppgår vid årets slut till 

ca 6,5 miljoner (ursprungligt lån som togs upp 2015, var ca 15 miljoner) 

GE DIG SJÄLV EN JULKLAPP 

Vet du att du genom att betala kvartalsavgiften via autogiro sparar 400 kronor per år? 

Om du betalar via autogiro sköts hantering av faktura och inbetalningarna helt och hållet av föreningen men 

för er andra sköts denna hantering av Fortnox Finans. Det medför en extra kostnad för föreningen som 

betalas via den extra avgift som påförs vid varje fakturatillfälle.  

För att du ska hinna anmäla betalning via autogiro innan nästa faktura skickas ut i slutet av december 

behöver du anmäla detta via din internetbank senast den 17 december. 

Anvisningar finns på vår hemsida under rubriken Om föreningen – Avgifter och finansiering 

Du kan också ta kontakt med vår kassör på e-post ekonomi@101net.se för att få hjälp med din anmälan för 

betalning via autogiro. 

FUNKAR DITT WIFI INTE SOM DU VILL?  

Ownit har tagit fram en app för felsökning – Ownit Fixit. Appen kan laddas ner från  App Store eller Play 

Store. Se mer på Ownits hemsida. 

Appen kommer berätta för dig om det finns ändringar du kan göra själv eller om det ser ut som att du 

kommer behöva kontakta Ownit. Dina tester sparas hos Ownit under en begränsad tid om du skulle vilja 

kontakta dem och få hjälp att tolka dina resultat. 

 

http://www.101net.se/
mailto:info@101net.se
https://www.101net.se/omforeningen/avgifterochfinansiering/betalningavkvartalsavgiften/betalaviaautogiro.html
mailto:ekonomi@101net.se
https://www.ownit.se/kundservice/guider/bredband/ownit-fixit


VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS? 

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Då vi arbetar ideellt så är det ett uppdrag som vi utför på 

fritid utanför normal arbetstid. Vi tar därför helst inledningsvist emot dina frågor eller synpunkter via e-post. 

Besök gärna vår hemsida: 101net.se där hittar du mycket information och också formulär att fylla i för olika 

ändamål. Vi har också en Facebook sida där gör aktuella inlägg. 

Allmänna frågor  -Support, efteranslutningar, installationer m.m: info@101net.se  

Ekonomiska frågor  -Faktura, autogiro, anmälan av ny e-post m.m: ekonomi@101net.se   

Du kan också komma i kontakt med oss via vår Facebook sida. 

 

 Styrelsen vill slutligen passa på att önska er medlemmar en riktigt god jul och gott nytt år. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.101net.se/index.html
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http://www.101net.se/

