MARKAVTAL
Åsaka Björke Fiberförening har uppdraget att upprätta markavtal mellan markägare och
Trollhättans Energibolag, TEAB. Ett underlag för ledningsdragning av fibernätet har gjorts av
TEAB, vilket finns tillgängligt för påseende på vår hemsida www.asaka-bjorkefiber.se, där man
tydligt kan se dragningen genom att förstora kartan.
Vi vill nu att Du, som markägare, går in på vår hemsida och kontrollerar dragningen över Din
mark. När du kontrollerat dragningen önskar vi att Du kontaktar någon av oss i styrelsen, se
kontaktuppgifter nedan, genom mail eller telefonsamtal för att bekräfta om Du accepterar förslaget
eller om Du vill göra ändringar. Viktigt att Du i Ditt svar också anger Din fastighetsbeteckning.
Kontakta helst den person i styrelsen, som bor närmast Dig.
Vi sänder detta mail till alla medlemmar vi har mailadress till, så det är inte säkert att Du berörs av
ledningsdragningen. I dessa fall behöver vi inte få något svar av Dig.

Vill Du göra ändringar vill vi från styrelsen gärna träffa Dig för att rita in Ditt förslag och även
föra dialog med närmaste markägare om ändringen kan komma att beröra även dessa.
Om dragningen över Din mark enbart är till för egen anslutning utbetalas ingen ersättning och
inget särskilt markavtal behöver skrivas. Om fler abonnenter har nytta av dragningen över din
mark erhåller Du en ersättning på 4,25 kr/m.
Vi ber Dig att snarast möjligt gå in och titta på förslaget och lämna besked enligt ovan senast
den 20 maj, 2016.

Vi tackar dig på förhand för din hjälp och önskar dig en trevlig sommar.

Kontaktlistan
Gerhard Fagerberg
Bengt Olsson
Mats Carlsson
Eje Johansson
Susanne Malm
Henrik Marberg
Carina Olander
Reidar Persson
Thomas Svanberg

gerhard@asaka-bjorkefiber.se
bengt@asaka-bjorkefiber.se
mats@asaka-bjorkefiber.se
eje@asaka-bjorkefiber.se
susanne@asaka-bjorkefiber.se
henrik@asaka-bjorkefiber.se
carina @asaka-bjorkefiber.se
reidar@asaka-bjorkefiber.se
thomas@asaka-bjorkefiber.se

Styrelsen för Åsaka Björke fiber

tel 073 052 21 57
tel 070 791 17 84
tel 070 556 44 50
tel 070 527 07 03
tel 070 368 82 96
tel 073 783 81 84
tel 070 570 12 97
tel 070 530 64 26
tel 070 424 42 56

