Medlemsmöte!
Blendafiber Ekonomisk förening bjuder in till medlemsmöte
När: Torsdagen den 18 mars klockan 19:00
Var: Odensjö skola
Nu går vi in i nästa fas med byggandet av byanätet Blendafiber. Interimstyrelsen har
Varför:

slutfört sitt uppdrag att undersöka om förutsättningar och intresse finns. Nu väntar
nya utmaningar att ro projektet i hamn och bygga ett byanät och
dessa kan inte genomföras av en interimstyrelse som inte röstats
fram på ett medlemsmöte. Därför måste vi välja en ny styrelse
med förutsättningar att klara det arbete som återstår.
Vi har även en hel del att berätta om arbetet så här långt och
hur vi tror att det bäst bör fortskrida. Kanske har du synpunkter
och frågor utöver detta?
Vi räknar även med att presentera den slutliga kal
kylen på mötet och kunna fastställa hur stor insatsen
faktiskt blir. Vi är ju nu hela 74 medlemmar som ska
dela på kostnaderna och senare även få återbetalning
när bidragen betalas ut.
För att du ska vara röstberättigad är det viktigt
att du betalar in medlemsavgiften på 300 kronor i
god tid till mötet. Betalning gör du enklast på
Bankgiro: 481-1261. Glöm bara inte att ange ditt
namn så vi vet vem som betalat.
Det är viktigt att så många medlemmar som
möjligt verkligen kommer på mötet. Har du bara
möjlighet att komma en kortare stund är du ändå
varmt välkommen vid 19:00 så klarar vi av forma
lian så fort vi kan.
Har du inte möjlighet att komma men har syn
punkter eller förslag du vill ta upp kan du skicka el
ler lämna dessa skriftligen till någon av oss i interim
styrelsen. Se lista nedan.
För dig som vill veta mer fortsätter vi mötet
med övriga frågor och ytterligare information efter
att de formella delarna klarats av. Så kom och gör
din röst hörd, ställ frågor om det du undrar över el
ler bara för att informera dig om vad som händer.
Välkommen! Och ta gärna med egen fikakorg!
Mer info hittar du på www.blendafiber.se
Blendafibers interimstyrelse består av:
Christer Mårdh
christer.mardh@ipbolaget.com
0708 - 75 21 24
Björn Lundsten
bjorn.lundsten@gmail.com
0707 - 36 15 77
Gösta Hyltén-Cavallius g.h-c@ipbolaget.com
0705 - 88 42 25
Bengt Johansson
bengt.jo1@telia.com
0709 - 59 43 19
Petter Hammarbäck
petter@hammarback.com
0706 - 75 21 57

