
Ammeråns-Gesundens fiber ekonomisk förening

Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsen för Ammeråns- Gesundens fiberförening får härmed avge verksamhetsberättelse och
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31

Föreningens ändamål
Föreningens ändamål framgår av stadgarnas §2: ”Föreningen har till ändamål att främja med-
lemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla 
medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, di-
rekt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband 
och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna 
skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster”.

Styrelsens sammansättning och verksamhet
Styrelsens sammansättning under 2019 har bestått av ordförande Göran Jacobsson Vågsäter 
och Uppsala, vice ordförande Thomas Bäckström Höglunda, kassör Lena Holmgren 
Strömsnäs, Thomas Höglund Strömsnäs och Lars-Åke Fredholm Överammer. Suppleanter till 
styrelsen har varit Thord Sahlin  Mörtån och Bertil Westman Överammer. Lars-Åke Fredholm
har varit föreningens kontaktman mot Telia. Föreningens förtroendevalda revisorer har varit 
Lars-Erik Jonsson och Leif Karlsson. Föreningens styrelse har tillsammans med det konstitue-
rande möte den 5 maj 2017 haft fyra protokollförda sammanträden. 

Administration och ekonomi

År 2019 är det tredje verksamhetsåret där ekonomin helt och hållet kommit från förmedling 
av TV- och datakommunikationstjänster. Under året har föreningen anlitat Contrado redovis-
ningsbyrå för den löpande bokföringen. Byrån använder sig av Fortnox system för bokföring 
och fakturering samt för betalningspåminnelse och inkassoåtgärder. 

Föreningens ekonomi

Styrelsen rapporterade redan till föreningsstämman 2019 att föreningens ekonomi är underfi-
nansierad. De ekonomiska transaktionerna med Telia skulle gå precist jämnt upp under förut-
sättning att samtliga medlemmar betalar sina abonnemangsfakturor men så sker inte alltid. 
Våra intäkter därutöver kommer från administrationsavgifter vid medlemsfaktureringen samt 
årsavgifterna vilket inte är tillräckligt för att täcka de löpande utgifterna. Styrelsen lämnar 
därför förslag till föreningsstämman om att höja årsavgiften. 

Av föreningens likvida medel fanns den 31/12 2019 107 149 kr på Handelsbankens checkkon-
to och 802 181 kr finns på Länsförsäkringar Bank varav 300 297 kr är placerat på ett ränte-
konto med 0,5% avkastning. På checkkontot fanns det 134 100 kr vid samma tidpunkt.

Styrelsens arvodering

Enligt föreningsstämman 2019 har styrelsen disponerat 25 000 kr för lokalhyra på det sätt 
som bedömts erforderligt. 



Händelser under 2019

Grävskador mm på nätet

Inga direkta grävskador på fibernätet har uppstått under året men en skada på dräneringen till 
en fastighetsväg upptäckes under hösten. Skadan måste ha uppstått under byggandet av fiber-
nätet men visade sig först i samband med de kraftiga regnen i höstas. Åtgärdande pågår. 

Ingen funktionsskada alltså, men styrelsen vill ändå påpeka att det är medlemmar själva som 
som ska göra felanmälan i fall skada uppstår - Trippel-playkunder anmäler till Telia 90 200 
och Öppen-fiberkunder anmäler till det bolag som man avtalat om tjänster med. Information 
om ledningskollen finns på vår hemsida, alternativt www.ledningskollen.se. 

Fastighetsöverlåtelser mm

Under året har några medlemmar valt att lämna Telia-abonnemanget för så kallad öppen fiber 
och några andra har kommit tillbaka till grundabonnemanget. Några fastigheter har bytt ägare 
och det har orsakat visst administrativt strul då adressanmälan till föreningen ofta glöms bort 
tills betalningspåminnelser letar sig fram till berörda efter en tid.

Efteranslutningar till fibernätet

Under hösten gjorde styrelsen en intresseundersökning om efteranslutning till fibernätet riktad
till de fastighetsägare som inte är anslutna. Det är Thomas Bäckström tillsammans med 
Thomas Höglund som hållit i detta. Sammanlagt gavs 16 positiva svar för att ansluta sig till 
fibernätet. Strax före årsskiftet lämnades ett projektunderlag till två tänkbara entreprenörer för
att få prisuppgifter för efteranslutningar till fibernätet. Under nuvarande regelverk finns det 
inte möjlighet att söka bidrag för efteranslutningar men under våren torde en första prisindika-
tion finnas tillgänglig. 

Nytt avtal med Telia

Fiberföreningens kollektivavtal med Telia om förmedling av TV, bredband och IP-telefoni 
löpte ut under hösten 2019 under en period levde det på en ettårig förlängningsklausul. Till-
sammans med föreningarna i Bräcke fiber förhandlas ett nytt avtal fram som löper i ytterligare
sex år. Avtalet består av TV-paketet lagom med 24 kanaler, bredband och IP-telefoni. Bred-
bandskapaciteten ökar till 250/250 Mb och alla får dessutom nyaste modellen av router som 
klarar den högre hastigheten och en ny liten TV-box. Avtalet undertecknades i december 2019 
och träder i kraft den 2 februari 2020.

Händelser efter årsskiftet
Vid månadsskiftet februari – mars påbörjades utdelning av de nya routrarna som behövs för 
att få tillgång till den förbättrade bredbandskapaciteten. I samband med detta fick medlem-
marna skriva på det nya Avtalet för nyttjande av föreningens tjänster som löper till utgången 
av 2025.

Verksamhetsplan 2021
Enligt styrelsen bör de huvudsakliga aktiviteterna under kommande verksamhetsår vara

• att ytterligare söka effektivisering och säkra rutiner för det administrativa arbetet  in-
klusive uppföljning av obetalda abonnemangsavgifter, samt

• att tillsammans med medlemmarna undersöka föreningens möjliga alternativ då den 
nu är i ett avtalsförhållande med Telia i ytterligare 6 år.

http://www.ledningskollen.se/

	Ammeråns-Gesundens fiber ekonomisk förening
	Verksamhetsberättelse för 2019
	Föreningens ändamål
	Styrelsens sammansättning och verksamhet
	Administration och ekonomi
	Föreningens ekonomi
	Styrelsens arvodering

	Händelser under 2019
	Grävskador mm på nätet
	Fastighetsöverlåtelser mm
	Efteranslutningar till fibernätet
	Nytt avtal med Telia

	Händelser efter årsskiftet
	Verksamhetsplan 2021



