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Verksamhetsberättelse 2018
Flodabygdens fiber Ekonomisk Förening ORG.NR: 769630-5577

Verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
Styrelse
STYRELSEN HAR BESTÅTT AV:
- Bentzer, Fredrik,
- Göran Karlsson
- Hansson, Ola
- Hultström, Mattias,
- Kindström, Håkan,
- Larsson, Bo,
- Pantzar, Tuwe,
- Martinsson, Torbjörn,
- Rosenqvist, Robert

Ordinarie ledamot, Ordförande
Ordinarie ledamot, Vice ordförande
Ordinarie ledamot, Sekreterare
Ordinarie ledamot, Kassör
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant
Suppleant

Övriga förtroendeposter
TILLSYNSBEFATTNINGAR
- Bo Helander
Revisor
- Kristina Söderstjerna Revisor
- Karl Källander
Revisorsuppleant

Bolagsverket
- Styrelse- och förtroendeposter är kontrollerade och korrekt redovisade till Bolagsverket.
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Viktiga händelser under året 2018
Under verksamhetsåret har följande viktiga händelser förevarit:
- Styrelsen har haft 3 st protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret, förutom ett antal
arbets- uppföljnings- och informationsmöten. Härutöver har ett stort antal informella kontakter
förevarit med medlemmar, markägare, IPOnly / byNet, entreprenörer och stryrelsemedlemmar
emellan.
- Årsmöte hölls den 17:e April i Floda Folketshus
- Arbetet med ett fåtal markägaravtal har skett även detta år. Alla markägare, utom en har
upplåtit sin mark för fiberdragning. På denna mark har s k ledningsrätt tillämpats för att
på ett tvingande sätt möjliggöra fiberanslutning till a l l a boende.
Tyvärr har denna process tagit mycket lång tid och inte kunna slutföras inom projekettiden.
- Under året genomföres fibergrävning i huvudsak i Granheds- och Öknabyområdet, nodhus 3 men
även i Sköldinge området, nodhus 2.
- Nodhus 3, placerat i Östra Granhed driftsattas i februari 2018.
- All grävning var i huvudsak slutförd under november 2018.
(grävningen påbörjades den 18 April 2017 och har därmed tagit 1 år och 7 månader totalt)
- Fiberinkopplingarna var i stort sett utförda i slutet av november/början av december 2018.
Några få återstår att koppla in b l a de som är beroende av ledningsrätt på stiftets mark.
- Antalet inkopplade fiberanslutningar inom projektet är 730 st. Ytterligare ett 10-tal kommer anslutas
lite senare, totalt 740 st.
- Totalt grävd sträckning är 230 km.
- Återställning efter grävning utfördes löpande och även i slutet av projektet vilket samordnades av
respektive områdesansvarige.
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- Slutbesiktning av fibernätet utfördes i två omgångar, dels fiberföreningens "egen" slutbesiktning
den 6 december och dels IpOnlys slutbesiktning som genomfördes den 13 och 14 december.
Nätets utförande godkändes med ett fåtal mindre anmärkningar. Dessa har åtgärdats.
- Likvidationsprocessen för fiberföreningen inleddes på årsmötet 2018 med beslut om att inleda
likvidation.

- Under sensommaren och hösten har fibernätet drabbts av några få avbrott.
Orsaken har i huvudsak varit avgrävningar utanför vårt område.
- Under verksamhetsåret har facebookgruppen “Flodafiber“ fungerat som huvudsaklig
informationskanal men även hemsidan, www.flodafiber.com.
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Verksamheten i siffror
- Vid verksamhetårets slut 2018-12-31 hade föreningen 379 st betalande medlemmar.
- I övrigt se resultat- och balansräkning.
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