
 

Ammeråns-Gesundens fiber ekonomisk förening  

 
Verksamhetsberättelse för 2021  

Styrelsen för Ammeråns- Gesundens fiberförening får härmed avge 
verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-
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 2021 har bestått av ordförande Thomas 
Bäckström Höglunda, vice ordförande Thomas Bäckström Höglunda, kassör Lena 
Holmgren Stugun, sekreterare Siw Lundkvist Höglunda, styrelseledamöter, Thomas 
Höglund Strömsnäs och Håkan Broman Höglunda. Suppleanter till styrelsen har varit 
Thord Sahlin Mörtån och Bertil Westman Överammer. Thomas Höglund har varit 
föreningens kontaktman mot Telia. Styrelse har inklusive det konstituerande mötet 6 
juni haft fem protokollförda sammanträden. Föreningens förtroendevalda revisorer 
har varit Lars-Erik Jonsson och Leif Karlsson.  

Administration och ekonomi  

År 2021 är det fjärde verksamhetsåret där ekonomin helt och hållet kommit från 
förmedling av TV- och datakommunikationstjänster. Under året har föreningen 
anlitat Contrado redovisningsbyrå för den löpande bokföringen.  

Föreningens ekonomi  

Av föreningens likvida medel fanns den 31/12 2020 203 954 kr på Handelsbankens 
checkkonto och på Länsförsäkringar bank finns 502 782,88 kr varav 300 595 kr är 
placerat på ett räntekonto med 0,5% avkastning.   

Styrelsens arvodering  

Enligt föreningsstämman 2021 har styrelsen disponerat 25 000 kr för lokalhyra på 
det sätt som bedömts erforderligt. 

 
  



Händelser under 2021  
 
maj 2021 
Sjökabel till de 7 medlemmarna i Strandbodarna på södra sidan av Indalsälven som 
påverkades av ett avbrott på kabeln som förbinder abonnenterna på södra sidan med 
fibernätet på andra sidan åtgärdades i maj av Telia servicepersonal från Transtema, 
så nu hoppas vi att det kommer fungera som det ska framöver. Bra jobb utfört av 
dessa! 
 
Juni 2021 
Årsmötet hölls den 6 juni på Höggården i Höglunda och 13 personer totalt infann sig 
inklusive styrelsen. 
 
September 2021 
Dubbel fakturering till kunder orsakade problem. 
Contrado, vår handläggare av föreningens ekonomi hade tydligen tryckt på fel 
knappar vid faktureringen vilket innebar att det kommit 2 fakturor, en till Fortnox och 
en till oss. Efter möte med Contrado så diskuterades detta samt annat av intresse 
och förhoppningen nu är att det inte ska upprepas i framtiden. 
 
Oktober 2021 
I början på oktober aktiverades de 9 resterande fastigheter som valt att ansluta sig i 
etapp 2 som pågått sedan 2020. Vi har nu 326 anslutna fastigheter i nätet! 
 
Den 17 oktober meddelade kund i Färsån att man i samband med plöjning av 
åkermark upptäckte att fibern endast låg på ca 35 cm djup. Detta måste såklart 
åtgärdas. TC-kraft är informerade och kommer att vidta åtgärder under våren 2022. 

Verksamhetsplan 2022 
Enligt styrelsen bör de huvudsakliga aktiviteterna under kommande verksamhetsår 
vara. 

• Ingrävning nya kunder till vårt nät där så medges (kapacitet) 

• Eftersträva effektivisering och säkra föreningens rutiner för det administrativa 
arbetet inklusive uppföljning av obetalda abonnemangsavgifter 

• Fortsätta driva frågan gällande föreningens framtida ägarskap av det fysiska 
nätet, då finansieringsavtalet som tecknades med Skanova (nuvarande Telia 
wholesale) 2014 löpte ut den 22 december i fjol. Detta är ett avtal som ger 
föreningen option att slutligt överlåta fibernätet till bolaget eller, i andra hand, 
till annan part. 


