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Föreningens styrelse informerar 

 

När fel uppstår 

Om er internetanslutning bryts så ska ni i första 
hand anmäla detta till det företag som levererar ert 
internet. Tillexempel Bahnhof eller Bredband2 

Detta kopplas sedan vidare till den verksamhet  
där felet uppstått. 

Sådant som hänt 

I vintras körde en bil på ett skåp mellan Reftele 

och Anderstorp en natt. Det var halt och bilen 
förstörde skåpet helt. Serviceföretaget jobbade  
mycket bra och vi hade tillbaka anslutningen strax 

före 17:00.  
En definitiv ombyggnad ska göras på platsen där 
skåpet ska flyttas till en säkrare plats. Datum är 

inte fastställt. 

Vi har haft fem möten med lantmäteriet om 
Ledningsrätt. Många av er har fått kallelse till 
dessa möten. Avsikten med att söka och få 

ledningsrätt är att säkra möjligheten för oss att 
driva vår anläggning i framtiden. Vår 
fiberanläggning har möjlighet att försäkra oss om 

en tillförlitlig och i framtiden billig 
kommunikation med omvärlden. En infrastruktur 
vi äger själva och själva fattar beslut om hur den 

ska hanteras och skötas. Ledningsrätten innebär 
att vi har rätt till ledningarna oavsett om en 
fastighet byter ägare eller inte. Vår rätt till den 

kommunikationen ligger fast. 

Detta är det första av en serie medlemsbrev där vi  framöver  ska lägga information 

till er av många olika slag som är värt att informera om. 

Detta är något vi i allt jobbet har försummat. Nu ska vi bli bättre på detta. 

Vad som kommer 

I dag blir som regel slutnotan för oss när det gäller 

internetuppkoppling och programleverantörer inte 

så fördelaktig prismässigt. Vi ligger fast i ett avtal 

som löper ut 31/1 2024. Det är alltså cirka 20 

månader kvar till dess. I höst ska vi påbörja arbetet 

med att få betydligt bättre villkor mot de företag 

som levererar vår uppkoppling mot internetvärlden. 

31/1 2024 är det viktigt att ni inte har några avtal 

med längre uppsägningstid än en månad. Vi ser 

fram emot att kunna förhandla fram mycket bra 

villkor för oss alla. Så håll ut.     

Har ni inte fått detta på din E-post så skicka din adress 

till ekonomi@reftelefiber.se så kommer den i  

E-posten i fortsättningen. 

Tanken är att detta medlemsbrev ska komma en gång 

per kvartal. Är det något ni vill att vi tar upp så skriv 

till red@reftelefiber.se 

Till sist 

Ha en fin 

sommar 

önskar styrelsen 

Utkast 
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