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Verksamhetsberättelse 2017 för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk 
förening 

 

Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed lämna följande berättelse för sitt sjätte 

verksamhetsår 2017. 

Föreningen är registrerad av bolagsverket och momsregistrerad av Skatteverket och ansluten till 

Fibernät Gotland. 

Föreningens styrelse, revisorer och valberedning har under året varit: 

Styrelse: Kurt Söderström, ordf 

 Hans-Erik Karlsson, vice ordf 

 Åke Persson, kassör 

 Gerd Flodman, sekr 

 Daniel Pettersson  

 Mona Staflin 

 Karl-Gustav Jansson 

 Pierre Yttergren, suppleant 

 Kjerstin Dahlbeck, suppleant 

Revisorer: Lars Borg 

 Göran Darvelid, suppleant 

Valberedning: Charlott Stjernholm, sammankallande 

 Magnus Staflin 

 Maria Engelhart 

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten.  

 

Vid årets slut 2017-12-31 var 148 fastighetsägare medlemmar i föreningen. Till fibernätet fanns 163 

anslutningar, 125 inom det kollektiva avtalet med Comhem, 16 öppna och 22 vilande anslutningar. 

Ordinarie föreningsstämma hölls i Anga församlingshem den 2 april 2017. Uppdateringen av 

föreningens hemsida med adress www.akfiber.se har under året varit försenad. 

För nätets drift har IP-Only ansvarat enligt ett 10-årigt avtal med föreningen och funktionen har varit 

acceptabel med enstaka störningar. Comhem har levererat kollektiva TV-, bredband- och 

telefontjänster enligt ett 5-årigt avtal med föreningen på ett i huvudsak acceptabelt sätt. En del avbrott 

och störningar har förekommit vilket krävt insatser av enskilda abonnenter. Avtalet med Comhem 

löper ut under 2019 och kontakter kommer att tas under 2018 för förhandling om villkor för eventuella 

fortsatta tjänsteleveranser. Enligt det löpande serviceavtalet har BRS Networks handlagt begäran om 

utsättning av nätets sträckning i terrängen då andra grävningar i området planeras.  

PayEx har enligt avtal skött fakturering av nätavgifter och medlemsavgifter för de kollektivt anslutna 

medlemmarna medan föreningen själv fakturerat övriga avgifter. 

Ett fåtal vilande anslutningar har aktiverats och en ny anslutning har krävt grävning, nedläggning av 

kanalisationen och blåsning av ny fiber. 

Lantmäteriet har slutgranskat och godkänt inlämnade markupplåtelseavtal i en förrättning har 

föreningen erhållit ledningsrätt för nätet. Slutfaktura för Lantmäteriets insats har betalats. 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till separat årsredovisning. 

  

http://www.akfiber.se/
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