Stenkumla Augusti 2013

Till Medlemmarna i Stenkumla Fiber Ek. förening
Planeringen för administrationen av fiberabonnemangen har nu kommit så långt att vi behöver
få in uppgifter från alla medlemmar för att gå vidare.
Föreningen har tecknat avtal med PayEx för fakturerings- och betalningstjänsterna.
Som vi tidigare meddelat kommer avgiften för tre månader att vara 1050:- (el. 350:-/mån)
Som situationen ser ut för dagen räknar vi prel. med att starta debiteringen den 1/11.
För smidigast administration kommer alla medlemmar att faktureras var tredje månad i
förskott via E-postfaktura med OCR-nummer.
Vid särskilda behov finns dock möjlighet att välja annat betalningsintervall. Kontakta i så fall
Kerstin Lindvall eller Gösta af Petersens.
De av Er som inte kan hantera E-post kommer att få fakturan med post. Denna distribution
innebär merarbete och kostnader för föreningen. Därför hoppas styrelsen att det enbart i
undantagsfall blir aktuellt med postdistribution. I annat fall kan vi tvingas ta ut en extraavgift
för detta.
För ännu smidigare hantering erbjuder vi också autogiro, med E-postfakturan som underlag.
Du slipper bevaka förfallodag och riskerar inga påminnelseavgifter.
Betalningen skall ske 30 dagar efter fakturadatum.
Om bet. ej inkommit går en påminnelse ut efter 10 dgr. med en avgift på 60:Om betalning, trots detta, ej inkommit lämnas ärendet till inkasso efter ytterligare 10 dgr. med
en avgift på 180:Vi behöver:




Uppgift på E-postadress dit fakturan skall skickas. Svara med vändande post.
Önskemål om ev. annan betalningsintervall än tre månader.
Kontakta Kerstin Lindvall. Tel: 262177 el. Gösta af Petersens Tel: 262132
Vid önskemål om autogiro, skriv ut bifogad blankett för medgivande.
Då vi behöver kontohavarens namnunderskrift skickar ni ifylld blankett till:
Stenkumla Fiber ek. för
c/o Kerstin Lindvall
Träkumla Ingvards 461
621 94 Visby.
Ett annat alternativ är att Ni tar med ifylld blankett till de planerade
utlämningsdagarna av den tekniska utrustningen som Telia och föreningen kommer att
ha den 3/9 och 9/9

Om Ni har några frågor kontakta någon av ovanstående el. annan styrelseledamot
Bästa hälsningar
Styrelsen

