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Under 2019 har arbetet med kanalisation och fiberblåsning fortskridit. De första anslutningarna startade

upp i början april och vld årets slut var ca 95% klara. Återstoden, där samförläggning med el har varit en

fördröiande faktor, startar upp under våren.

Den 24 juni 2019 hölls årsstämman.

Styrelsen fram till stämman 2020 har varit,

Ordförande / Frank Fredrikson, vice ordförande / Öystein Andersen, sekreterare /Joakim Swedberg, Kassör

/Anders Nilsson, övriga / Henrik Glans, Kristoffer Nyrdn, Annika Hansson, Ersättare Aslak Jensen och Ylva

Anding.

Styrelsen har hållit 7 protokollförda sammanträden under 2019

Medlemmar som skrivit avtal ökade under året med 6st, till 592 medlemmar.

Medlemsårsavgiften har varit 200 kr

Under året flyttade vi över vår bokföring till Fiberekonomis system. Det innebär en mindre manuell

hantering och möjligheten för medlemmen att gå in på "sin sida", för att se egna data och fakturor. Vi har

även infört möjligheten till e-faktura och autogiro.

Under året har något styrelsearvode ej utbetalats, beräknas att nyttjas Semensamt vid tillfälle längre fram.

Större delen av anläggningen togs i bruk under hösten 2019, då vi också startar med avskrivning.

Vi har fått en förfrågan angående vårt momsavdrag och affärsidd. Efter skriftväxling med momsenheten

har näringsverksa mheten och därmed momsen godkänts.

Planering framåt ligger på ett förstärkt samarbete med våra grannföreningar, avseende skötsel och

administration samt försäkringar. Vi skall sammanlänka våra nät för att minska sårbarheten.

På vår hemsida har löpande lagts ut information. Nyhetsbrev har skickats ut via mejl. Till de medlemmar

som inte har mejl har Information sänts via vanlig post.

Fokus för 2020 är inriktat på att det allra sista byggnationen skall kunna färdigställas och att alla

medlemmar skall kunna ha tillgångtill uppkoppling. Nu startar även arbetet med redovisningtill

Länsstyrelsen för utbetalning av bidrag. Ett förskott om en miljon erhölls 2018 och resterande bldrag

beräknas täcka de bygglån som finns. Byggnationen håller hittills de ekonomiska ramarna.

Vi är glada att vid skrivandet av berättelsen, har alla som önskat fått fiberuppkoppling
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