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Hejsan kära Othembor!
Hoppas ni njuter av vår fina höst när bygden klätt sig i sin färgprakt och förbereder sig för en slumrande vinter.
Det går fort mot vinter och jul och vi i Othem Fibers styrelse förbereder oss redan inför 2019 med
administrationen av nästa års fakturaunderlag som skickas ut i månadsskiftet nov/dec.
Vi kommer även i år att bara göra ett utskick med samtliga inbetalningsunderlag för året och vi vill med det här
brevet göra er uppmärksamma på det förmånliga priset man får om man betalar in per helår eller halvår.
Priset per månad för Telias abonnemang är som alltid 299 kr /månad och vår beslutade årsavgift är oförändrad
med 51 kr/månad. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 ska vara 450 kr och den betalas alltid vid
första inbetalningen för året.
Tidigare har hel- och halvårsbetalande genom en liten administrationsmiss fått samma rabatt, men det har vi
korrigerat för 2019 och helårsbetalande får nu hela 5 månaders serviceavgift avdragen medan
halvårsbetalande får 3 månaders rabatt.
Så här är betalningsunderlaget för 2019:
Kvartalsfakturering 2019:
Kv. 1: 3 x 350 kr + 450 kr
Kv. 2: 3 x 350 kr
Kv. 3: 3 x 350 kr
Kv. 4: 3 x 350 kr
SUMMA

= 1 500 kr
= 1 050 kr
= 1 050 kr
= 1 050 kr
4 650 kr

Halvårsfakturering 2019 (rabatt - 3 mån à 51 kr)
Halv 1: 6 x 350 kr + 450 kr – 77 kr
= 2 473 kr
Halv 2: 6 x 350 kr - 76 kr
= 2 024 kr
SUMMA
4 497 kr
Helårsfakturering 2019 (rabatt - 5 mån à 51 kr)
Helår: 12 x 350 kr + 450 kr – 306 kr
SUMMA
4 344kr

Passa på nu att byta fakturaperiod inför nästa år!
Vill du ändra din fakturaperiod för 2019 till helår eller halvårsbetalning vill vi att du hör av dig så snart som
möjligt, senast 31 oktober, så att vi hinner skriva i ordning alla underlag under november inför årets utskick.
Har du några som helst frågor kring ovanstående, tveka inte att höra av dig,

På återhörande
// Styrelsen
Othem Fiber Ekonomisk Förening
Othem Spillings 618
624 46 Slite
Tel: 0707-49 89 18
Övriga kontaktuppgifter hittar du på www.othemfiber.se

