
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk 
förening den 29 november 2016 

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Bengt Horn, Leif Pettersson 
och Gullbritt Thorsell.   

Frånvarande: Mikael Hamstedt, Mats Larsson, Mats Widgren. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 59 598 kronor. 

Samtliga abonnenter har betalat senaste kvartalsavgiften för ComHem.  

Fortsatt diskussion kring ändring av styrelsebeslutet från februari 2016 
gällande fördelning bland abonnenterna av beräknat fakturerings-
överskott genom en lägre summa på årets sista kvartalsavgift. Vi behöver 
ha en tillräckligt stor buffert för att betala fakturan till Comhem eftersom 
tyvärr inte alla abonnenter betalar sin avgift i tid. 

4. ComHem har accepterat uppsägning från en av våra abonnenter på 
grund av missnöje med tjänsten.  

5. Förfrågan har gått ut till alla våra abonnenter om hur man upplever 
ComHems tjänster. Ett 30-tal har svarat. Leif har gjort sammanställning av 
svaren. Två huvudsakliga problem har identifierats; osynkronisering av tal 
och bild samt att många har behövt göra flera omstarter av Tivo-boxen. 

Leif har också haft kontakt med IP-only och frågat om man gjort någon 
kvalitetsmätning av levererat fibernät. Han fick svaret att det gjordes 
tidigare, men att det nu inte görs längre. 

Vi har också skickat en skrivelse till Comhem, enligt textförslag från Sven, 
där vi ber om ett möte med företrädare för Comhem för att diskutera våra 
abonnenters upplevda problem och hur de skall åtgärdas. Inget svar har 
kommit.  Leif kontaktar ComHem och efterlyser förslag på tidpunkt för ett 
möte. 

6. Vi kom överens om att Sven och Gullbritt skriver förslag till brevtext att 
skicka till IP-only och be om förhandling med IP-only angående bonus i 
enlighet med p. 2.6 i Överenskommelsen mellan IP-only 
Telecommunication Networks AB och Bunge Fiber Ekonomisk förening. 
Brevförslaget skickas ut till övriga i styrelsen för synpunkter. 

Enligt våra noteringar är antalet möjliga fastighetsägare att ansluta sig 541 
st. 50 % anslutningar skulle då bli 270 st. 55 % anslutningar blir 297 st. 
Antalet anslutningar är 308 st. enligt sammanställning 1 april 2015. Antalet 
att räkna bonus på skulle då bli 27 st. x 75 kronor enligt avtalspunkten 2.6. 
Totalt 2 025 kronor. 

7. Några förfrågningar om nya anslutningar har kommit. Dessa hänvisas 
till IP-only Gotland. 



8. Vår postlåda vid entrén till Träffpunkten skall bevakas av Bengt. 

9. Antalet besökare på Hemsidan sedan förra styrelsemötet är ca 500 st. 

10. Preliminärt datum för vårt årsmöte är lördagen den 25 mars 2017. 

11.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 17 januari 2017 kl. 18.00 i 
Träffpunktens lokaler. 

12. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


