
Stenkumla Fibernytt  
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Det Digitala Ljuset lyser i vår fiber och har inte påverkats av stormar o annat väder. 
Däremot har möss o råttor hittat flera fastigheter med dosa på yttervägg o löst hängande 
kabel genom väggen. När värmen läcker ut lockas djuren att komma in så täta och skydda 
hålen med plåt. Stora kostnader väntar annars husägaren.
OM ni får problem med någon utrustning så skall det anmälas enligt våra instruktioner på 
vår hemsida men glöm inte att även anmäla till föreningen som senare kan få en räkning 
att betala.

Anslutna Totalt är vi nu 187 (183) anslutna på 179 (176) fastigheter varav tre är helt 
nybyggda. Vid ägarbyte av fastighet gäller att vissa boxar skall lämnas kvar till den nya 
ägaren. (Telia smartbox o två TV-boxar, ej inspelningsbar) Mer Information finns på vår 
hemsida.

Ekonomi  Vår ekonomi ser bra ut. Alla kostnader kring anläggandet (Lantmäteriet med 
markavtal mm) är klara och vi går nu i ”löpande drift”, vilket innebär att vi vet vilka 
kostnader som kommer.

Årsmöte väntar i april 2017 i Stenkumla Fiber ekonomiska förening. Välkomna! 
Därmed önskar styrelsen en riktig God Jul och ett Gott Nytt År 2017

Mera information hittar du på hemsidan http://www.stenkumla.se. Där finns också mera 
material och kontaktpersoner för de olika områdena. // Styrelsen           

��	�������
�	�����������	������
�
�������������,/''�,�$)������4����������)(6'���
�
� .�6,�#8"�.$��!8,�� �-*(�$). ��)(6'.��..�)/�-&$�&��$)�( �' (-�)-8&�)�.$''�
-. )&/('�!$� ,-. )&/('��- ���/-.�)/�,6&)�,�0$�+7�#/,�(7)"���)-'/.)$)"�,�
-*(�&*(( ,��..�� #80�-��!8,��..�&/))��"8,��,6..��$( )-$*) ,$)"�$�(�,& )�
�
����������$�#�,�*!! ,.!8,!,7")$)"�,�/. �.$''�- 2�!8, .�"�*�#�0$�#*++�-�!7�$)�*!! ,. ,�!,7)�� �!' -.��
/)� ,�*&.*� ,�	��	���%6'0��",60)$)" )�#*++�-�0$�&�)�"8,�-�/)� ,�07, )�-*((�, )�	��
�
�
��
��������������07�!8, .�"�#�,�0$-�.�$)., -- �*�#�0$�#7'' ,�)/�+7�( �� )�!8,!$)���
-+ �$!$&�.$*)�+7�0���0$�� #80 ,��#/,�'7)"�!$� ,-.,6�&)$)" )��'$,�*�#� )�.$�+'�)�!8,��,� . .�
�
�
	�������
��- ,�)/�/.��..�*(!�..��# '���$*)*(,7� .�$�)*,,�.$''��)"#�)- ��-& '# (�$�-8� ,��
!,7)�"7,��,)��0$��$-,$)& )�$�8-. ,�.$''���,.$'' �0$���*!.�06" )�$�06-. ,��-�(.�.$''�5-. ,"7,� ���..�
-.*,.�)6.�-*(�)/�- ,�/.��..��'$�0 ,&'$"# .�/)� ,�	��
��� )�%/�!' ,�0$��'$,�-7�($)-&�,�&*-.)�� )�!8,�
0�,�*�#� )��
�
�
�������������#$..�,��/�+7�# (-$��)�#..+���111�-. )&/('��- ��6,��/�*�&-7�#$..�,�
&*).�&.+ ,-*) ,�!8,�� �*'$&��*(,7� )��
�
��,��/�$). �.$''"7)"�.$''���.*,��,$)"�.$''�:���������������
�
����.3, '- )
�
�
�
�

�

stenkumla dec 2016

http://www.stenkumla.se/
http://www.stenkumla.se/

