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Verksamhetsberättelse för 2016 

1. Allmänt 

Det har nu gått drygt 1,5 år sedan vi fick igång vårt fibernät och uppstart för oss som valde 

gruppavtal med Com Hem. Flertalet av oss är i huvudsak nöjda med vår tjänsteleverantör och 

att vi har ett prisvärt avtal. Smärre problem av något slag har nog de flesta upplevt men 

några har tyvärr haft större störningar på främst tv-sändningen. Vår teknikansvarige har haft 

ett antal kontakter med Com Hem och vi har skrivit och begärt möte med dem. 

Vi har tyvärr inte lyckats få till stånd ett möte ännu men hoppas det skall bli i närtid. 

Genom den enkät vi genomförde med medlemmarna har vi en ganska bra uppfattning om 

vilka problemen är och vi gör vad vi kan för att lösa dem. 

2. Styrelse 2016 har varit 

Ordförande Sven Boman 

Vice ordförande Mikael Hamstedt 

Sekreterare Gullbritt Thorsell 

Kassör Bengt Horn 

Teknikansvarig Leif Pettersson 

Ledamot Mats Larsson 

Ledamot Mats Widgren 

 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. 

Aktuell information har lagts ut på föreningens hemsida. 

3. Ekonomi 

Föreningen anlitar Payex för fakturahanteringen av våra kvartalsavgifter till föreningen som 

sedan kassören vidarebefordrar till Com Hem. Medlemsavgiften tar vi in den vägen också.  

Vi tycker det fungerar ganska väl även om någon enstaka missat sista betalningsdag någon 

gång. Medlemsavgifterna och fakturahanteringen gör att det blir ett medvetet överskott. Vi 

har ju inte så mycket övriga kostnader. Det är ingen i styrelsen som har något arvode för 

närvarande. Styrelsen anser dock att vi behöver en viss buffert ifall det skulle bli några 

problem med kvartalsavgifterna. 

Vi har f.n. 191 medlemmar i föreningen varav huvuddelen är med i gruppavtalet. Övriga som 

var med i fiberanslutningen men valde annan lösning än gruppavtalet med Com Hem får 

gärna vara medlem i Bunge Fiber men får kanske inte så stort utbyte av det. 

Årets resultat mm redovisas i resultat- och balansrapport. 

 

Sven Boman 

   

Mikael Hamstedt  Gullbritt Thorsell Mats Larsson 

 

Bengt Horn  Leif Pettersson Mats Widgren           

  

 


