
Stämman sa JA! 

Nu kör vi!  Ett maxpris på 19 500 kr är satt. 

Tack till alla er som redan tecknat anslutningsavtal.  

För att vi skall kunna starta nu i vår är det viktigt att alla tecknar anslutningsavtalet så snabbt som 
möjligt. 
 
Minst 80% av fastigheterna måste ha sina anslutningsavtal påskrivna innan vi kan starta. 
 
Första delinsatsen 10 000 kr skall vara inbetalda på föreningens bankgiro: 846-9793  från varje 
fastighet senast den 31 mars 2013.  
Alla ni som blev medlemmar före 2012-12-31 skall betala 10 100 kr (inkluderar medlemsavgiften för 
2013). 
 
En andra delinsats vid färdigställd kanalisation 7000 kr.  Samt slutlig delinsats vid färdig 
fiberinstallation dock inbetalas maximalt 2500 kr denna gång. 
 
Till er som ännu ej har tecknat anslutningsavtal: 
 Ni är välkomna till Kville Bygdegård för att underteckna avtalen där 
 på någon av följande uppräknade dagar. 
 
Övriga som inte har den möjligheten skriver ut bifogade anslutningsavtal och villkor. Fyller i namn 
och fastighetsbeteckning samt undertecknar. Två exemplar måste undertecknas. Lägg de 
undertecknade avtalen i ett kuvert o sänd till: 
Kville fiber c/o Ingalill Johansson              eller                    Kville fiber c/o Anders Larsson 
Fåglekärr  Sörgård 2                                                                Skistad 1 
455 97 Dingle                                                                            457 41 Fjällbacka 
 
Vi kommer sedan att fylla i medlemsnumret och underteckna. Därefter sänder vi tillbaks ett färdigt 
anslutningsavtal till er. 
OBS! När ni gör inbetalningen lägg till 100 kr för årets (2013) medlemsavgift. 
 
Möjlighet till att teckna avtal kommer att ske: 
 
Söndagen den 24 februari  kl 12.00 – 14.00 i samband med Kvillebygdens- Intresseförenings årsmöte. 
Plats: Kville bygdegård 
 
Övriga dagar:                                                                              OBS Platsen dessa dagar! 
Måndag den 25 febr.   kl 18.00 – 20.00                                Mötesrummet källaren Kville Bygdegård 
Lördag den 2 mars   kl 12.00-14.00                                       Ingång från gaveln. 
Söndag den 3 mars  kl 12.00-14.00 
Måndag den 4 mars    kl 18.00 – 20.00 
Samtliga dagar är platsen Kville Bygdegård.  Välkomna! 
 
 Med vänliga hälsningar /Styrelsen Kville fiber 
 
 
 


