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Månadsbrev april
Ur innehållet:

• Öppen fiber
• Passiv anslutning
• Kollektiv anslutning
• Nätavgift
• Fakturaavgift

Hej!
Detta är april månads brevutskick till er medlemmar. Senaste informationen fick ni i
februari. Vi kan nu glädjande konstatera att all nedgrävd kanalisation är blåst med
fiberkabel och svetsad.
Ni som valde den kollektiva lösningen från Telia kommer att få tjänster i nätet under
sommaren. Vi gör allt vad vi kan för att Telia ska kunna leverera TV, Internet och
telefoni till er innan juni månads utgång.

Öppen fiber:
Ni som valt öppen fiber och själva vill välja tjänster hos BENAB kan göra detta redan nu.
Ni anmäler till BENAB via telefon eller mail och skickar oss en kopia på mail eller med
post.

Passiv anslutning:
Ni som valt att inte ha några tjänster i nätet kommer att få utrustning monterad gratis av
BENAB på insidan väggen. Signal skickas endast om och när ni beställer tjänster.

Kollektiv anslutning:
Telia har beställt Switchar (växlar) som ska monteras i BENAB’s nodhus. Leveranstiden
på dessa förlängdes tyvärr från 12 till 16 veckor. Telia köper monteringen av
utrustningen i era fastigheter av El-Tel. Detta arbete har Telia tänkt genomföra först
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efter att switcharna är monterade i nodhusen. Men vi anser att det skulle försena
tjänsterna ytterligare till efter semestern. Därför ska vi förhandla med Telia om att
montering kan ske redan under april/maj.
Fakturor kommer att skickas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis efter önskemål. De
kollektiva tjänsterna kostar 339 kronor per månad.

Nätavgift:
Nätavgiften har styrelsen fastställt till 100 kronor per månad. Nätavgiften täcker
kostnader för serviceavtal med BENAB, bankkostnader och porto, försäkring av nätet,
bankräntor samt en kapitaluppbyggnad för självrisk vid reparationer och andra
oförutsedda utgifter.
Nätavgiften ska samtliga betala, även dem som inte har tjänster i nätet. Samtliga som har
beställt tjänster betalar nätavgiften i samband med fakturering. Ni som har öppen fiber
får separat faktura från föreningen varje månad, kvartalsvis eller årsvis efter önskemål.
Medlemmar som har passiv uppkoppling betalar årsvis.

Fakturaavgift:
Fakturaavgiften har fastställts till 25 kronor och debiteras i samband med fakturering.
Ni som väljer årsvis faktura för kollektiva tjänster och nätavgift kommer billigast undan
när det gäller fakturaavgiften.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
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