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Röstsedel – installation av fiber 
Styrelsen bedömer att de aktuella offerterna för Måsen är fördelaktiga och rekommenderar 
att fiber installeras på området, att samtliga tomter anslutes kollektivt samt bär ett 
gemensamt ansvar för finansiering.  
Kostnaden för anslutningen fördelas därmed lika för samtliga medlemmar.  
Varje medlem väljer sedan själv nivå eller om man vill ha någon form av abonnemang i 
fortsättningen. Läs mer i ”Viktig information om fiber 2017” på www.masen.info 
 
Styrelsen kallar till en extra föreningsstämma som beslutar i frågan att ge styrelsen följande 
uppdrag: 
 

 Utarbeta en finansiell lösning. 

 Upphandla och genomföra totalentreprenad  

 Utarbeta och teckna avtal med samtliga medlemmar/stugägare 

 

Du som är medlem har tre alternativ att ta ställning till inför extra föreningsstämman 21 oktober. 

 

o JA, jag vill ha fiber på området! 

Kostnaden (ca 6 500 – 7 000 kr) betalar jag som ett engångsbelopp vid ett 

betalningstillfälle under 2018. (Kostnaden för detta räknas som en investering för mig 

som stugägare och är avdragsgill vid en eventuell försäljning av stugan). Efter 

installationen väljer jag själv om jag vill ha något abonnemang av internet, tv, telefon 

etc. Väljer jag inget alls är kostnaden i fortsättningen 0 kr efter betald installation.  

o JA, jag vill ha fiber på området! 

Jag fördelar min betalning genom en högre årsavgift under tre år. Beräknad total 

kostnad för installationen blir ca 8 000 – 8 500 kr/stuga fördelat på tre år. Efter 

installationen väljer jag själv om jag vill ha något abonnemang av internet, tv, telefon 

etc. Väljer jag inget alls är kostnaden i fortsättningen 0 kr efter betald installation. 

o NEJ, jag är inte alls intresserad av fiber. 

 

 

Datum: ……………………………………………………………………………………….. 

Signatur: …………………………………………………………………………………… 

Namn (textat): …………………………………………………………………………….... 

Stugnummer:………………………………………………………………………………… 

Varje stuga/medlem har en röst. Se anvisningar för inlämnande av röst på nästa sida.  
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För dig som inte har möjlighet att närvara den 21 oktober kan du 

lämna din röst så här:  

 

1) Kryssa för ett av ovanstående alternativ samt fyll i namn och stugnummer.  

2) Lägg röstsedeln i ett igenklistrat kuvert och skriv ditt stugnummer utanpå.  

3) Skicka eller lämna så här: 

a) Lägg det igenklistrade kuvertet med röstsedel i ytterligare ett kuvert och posta till: 

Ann-Chatrine Lundqvist, Blomstervägen 15, 33142 Värnamo.  

Vi kan inte ta hänsyn till ev. förseningar i posthantering så skicka i god tid. 

b) Lämna det igenklistrade kuvertet med röstsedel till någon i styrelsen, senast fredag 20/10. 

c) Skicka det igenklistrade kuvertet med röstsedel med någon som ska närvara på den extra 

föreningsstämman. 

 

Rösta genom fullmakt:  

Medlem kan även utöva sin rösträtt genom ombud med hjälp av fullmakt. Ombudet får inte 

företräda mer än en medlem 

 


