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Frillesås Fiber 

Avser §6   
 

GDPR 
Medlemsavtal är uppdaterade och entreprenör för underhållstjänster har skrivit på biträdesavtal för att 
hantera medlemmars personuppgifter enligt GDPR. 

Projekt 
Projekt Idala och projekt Gödatorp för utökning av vårt fibernät har avslutats och hanteras nu av 

styrelsen inom den normala bevakningen av driftfrågor inom vårt nät. Projekten har inneburit 128 st nya 

medlemmar och cirka 35 förberedda anslutningar. 

När projekten nu avslutas är saldot för Idala ca -65.000 kr och för Gödatorp ca -5.000 kr. De negativa 

saldona i projekten härleds till ökade projektkostnader och att föreningen tagit kostnader för framtida 

anslutningar. Båda projekten kommer att gå jämnt upp för föreningen när ytterligare 5 nya medlemmar 

anslutit sig. Nya medlemmar därefter kommer innebära att föreningen gått med vinst på projekten. 

VI har en pågående kostnadstvist med Löftadalens avloppsförening angående en fodran som föreningen 

har på avloppsföreningen. 

Drift 
1 april 2020 har vi 420 medlemmar. Det är fortsatt mycket grävande i vårt närområde. Lednings-

anvisningar kostar föreningen en hel del arbete. 

Under året har genomförts en stor investering i nätet genom ett stambyte för att öka kapacitet i 

delsträckan mot Slätten/Almedal. Kapaciteten i nätet ökades med 50 anslutningar. 

Under året har vi hanterat 16 ägarbyten, 18 nyanslutningar. Vi har fortsatt två passiva medlemmar. 

Ekonomi 
En stor fråga för styrelsen under året har varit föreningens dåliga likviditet. Den dåliga likviditeten beror 

främst på stambytet och ökade kostnader för de avslutade projekten i Idala och Gödatorp.  

För att överhuvudtaget kunna betala fakturor har vi förhandlat med leverantörer. Vi har förhandlat med 

Telia om justerade betalningsterminer på Teliafakturor. Med Transtema har vi gjort överenskommelser 

om senare betalning samt förhandlat om underhållsfakturor i drift och i ovanstående projekt. 

Styrelsen har tagit fram plan för förbättrad likviditet som presenteras vid årsmötet. 

Övrigt 
Vi har haft 11 st ordinarie styrelsemöten under det senaste verksamhetsåret. 
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