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Drift 
Föreningen har 1 april 2022 456 anslutningar varav 9 företag. Under året har vi hanterat många 
ägarbyten och 19 nyanslutningar.  

Det är fortsatt mycket ledningsanvisningar för grävande i vårt närområde men trenden är att det 
minskar. Ledningsanvisningar kräver en hel del kostnader för föreningen. Däremot har vi tecknat 
serviceavtal med Geomatikk för att stötta i hanteringen, fakturering och kontakten med de sökande. 

Genomgång av föreningens 160 fiberskåp är startad utifrån föregående års inventering. Skåpskollen som 
påbörjades har nu utökats till att även avse åtgärder kring skåpen. Det innebär att avseende skåpskoll 
har uppdraget ökat. I detta större arbete är vi nu färdiga med ca 70% av skåpen. 

Samarbetet med ny serviceleverantör Blacklink har fungerat bra. 

Vissa mindre förstärkningar av nätet är genomförda. Viss analys av nätets kapacitet gjordes under året. 
Analysen avbröts eftersom det drog med sig stora kostnader. Styrelsen beslöt att istället hantera frågor 
om kapacitet när behov uppstår. 

Vi har köpt och planerar installation av två nya UPS under våren 2022. Behovet av ström-backup i våra 5 
nodskåp är nu uppfyllt. 

Styrelsen har under året fortsatt arbete med förberedelser inför att avtalet med Telia som 
bredbandsleverantör går ut dec 2023. 

Ekonomi 
Kostnadstvisten med Löftadalen avlopp är avgjord.   

Ekonomin är i bra ordning varför styrelsen beslutade att inte ta ut någon medlemsavgift under året 
(återbäring). 

Övrigt 
Stadgeändringen från förra årsmötet accepterades inte av bolagsverket pga att dåvarande stadgar inte 
uppfyllde lagkrav. Lagen har ändrats och ändringen hade inte införts i våra stadgar (suppleanter togs 
bort och tid för kallelse till stämma). Eftersom ändringarna var av redaktionell karaktär utan större 
betydelse för medlemmarna , beslöt styrelsen att ändra stadgarna så att våra stadgar uppfyllde detta 
lagkrav. Dvs utan beslut på två extra årsmöte. I samband med detta infördes även ändringarna som 
beslutades om på årsmötet. 

Styrelsen har haft 10 st ordinarie styrelsemöten varav 8 digitala och ett par extra avstämningsmöten 
under verksamhetsåret. Styrelsen har under en stor del av året varit en ledamot kort, beroende på 
avflyttning. 
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