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Föreningsstämman för Ammeråns- Gesundens fiberförening

Nytt avtal med Telia kräver långsiktig stabil ekonomi

Föreningens avtal med Telia utgör grunden för de tjänster som föreningen förmedlar, i vart 
fall för de 270 medlemmar som använder Telia-Trippel-play paketet. Enligt styrelsen uppfatt-
ning motsvarar paketet högt ställda krav till ett mycket förmånligt pris.

Avtalet med Telia om Trippel-Play löpte i praktiken ut under hösten 2019 och behövde förny-
as. Tillsammans med dryga 10-talet andra fiberföreningar i paraplyorganisationen Bräcke fi-
ber fördes förhandlingar med Telia. Ett nytt avtal som träder i kraft från och med 2 februari 
kunde tecknas vid årsskiftet 2020. Flera av dessa föreningar hade alldeles nyligen startat upp 
sin verksamhet och det var Telias önskan om att få samma löptid för alla och därför enades 
man om 6 års löptid. Med det nya avtalet följer fördubblad bredbandskapacitet 250/250 Mbs 
och en ny TV-box med flera inbyggda tjänster. Medlemmarnas pris förblir dock detsamma 
som tidigare - 339 kr /månad inklusive moms.

Från och med verksamhetsåret 2018 är föreningens ekonomi helt och hållet baserad på intäk-
terna från förmedlingen av telekommunikationstjänsterna från Telia. Föreningen köper abon-
nemangen i ett paket om 270 anslutningar för ett fast styckepris 269 kr exklusive moms.
De enda intäkter föreningen har kommer från den administrationsavgift som läggs ovan på det
fasta priset från Telia. Under föreningsstämman 2019 gavs en översiktlig genomgång av den-
na ekonomi och redan då kunde vi konstatera att intäkterna inte räcker till. De tre senaste åren
har kassaförlusterna uppgått till mellan 40 – 60 000 kr per år och vi har således tagit lite ur de 
bankreserver föreningen har. 

Det nya avtalet med Telia samt ett antal boende inom vårt område visat intresse för ytterligare 
anslutningar till fibernätet gör att föreningen föreningens verksamhet kan behöva fortgå fram 
till vart fall till utgången av 2025. Därför är det i hög grad motiverat att försöka förbättra de 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar.

Styrelsens förslag är således att höja årsavgiften till föreningen med 100 kr så att den blir 200 
kr från verksamhetsåret 2021.

Göran Jacobsson

Ammeråns- Gesundens styrelse
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