Tisselskog 2017-01-09

Månadsbrev Januari
Hej!
Jag får börja med att önska god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en
riktigt God Jul. Nu får vi hoppas att vintern är på väg med lite snö och kyla.

I skrivande stund så är vårt nät i stort sett klart. Blåsning och svetsning till Skaterud och
Skärbo är klart och 1 av 3 mediaconverters är monterade samt att de kollektiva
tjänsterna från Telia kommer att levereras/aktiveras de närmaste dagarna.
Detta innebär att 74 km ledningsnät varav 12 km sjökabel har installerats. Vi har 174 st
anslutningar där 171 st just nu är driftsatta.

Länsstyrelsen och bidrag:
Vi kan glädjande nog meddela att vi har fått vår ansökan godkänd hos Länsstyrelsen. Jag
uppskattar att styrelsen lade ner minst 200 timmars arbete de sista 2 veckorna innan
beslutet med att svara på kompletteringsfrågor mm från Länsstyrelsen.
I och med att vi fick vår ansökan godkänd kunde vi omedelbart ansöka om ett förskott
på 1 miljon kronor vilket vi gjort. Detta förskott har utbetalts och vi har använt 988.000
kronor för att betala av på vårt lån vilket gör att vi i dagsläget har en skuld på 1.100.000
kronor.
Räntekostnader:
Då vi nu har ett beslut om bidrag kan detta underlätta och vi tar en ny runda med
bankerna för att se om vi kan sänka räntenivån. Det har ju varit väldigt svalt intresse
från Bankerna innan.
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Betalningar:
Tyvärr är det inte endast goda nyheter då det visar sig att betalningsmoralen har mer att
önska. När den senaste kvartalsfakturan förfallit så var det mer än 25% av
medlemmarna som inte betalt. Den sista betalningen erlades 8/12 vilket var mer än 5
veckor efter förfallodag. Under denna period så lades det ner ca 80 timmar för att ”jaga
in” dessa betalningar, och därför är vi tvungna att skärpa till betalningsvillkoren.
Nytt fr.o.m. denna omgång är att vi endast sänder 1 påminnelse som kommer efter 10
dagar och kostnaden för denna är 80 kronor.
Om inte betalning sker inom 7 dagar sänds ett brev/mail om att avstängning påbörjas
inom 6 dagar.
Vår förhoppning är att ovanstående kommer att få effekt då rådande situation är
ohållbar. Nästa åtgärd kan bli att upphandla detta externt men det innebär ju en
extrakostnad för alla medlemmar.
Årsstämma:
Vi har satt ett datum för den ordinarie stämman och det blir 11 Maj kl. 19.00 i
Tisselskogs församlingshem. Mer information om detta kommer längre fram.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
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