
Verksamhetsberättelse för 2021
Skredsviks fiber ekonomisk förening registrerades 2011-11-08. Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla 
medlemmarna nätkapacitet för bland annat data- och telekommunikation. Föreningen skall även, direkt 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.  

Funktionärer efter ordinarie föreningsstämma 2021-06-08 

Styrelse Vald till och med stämman 2022 
Robert Karlsson  Ledamot 2023 
Thomas Ohlsson  Ledamot 2023 
Kerstin Hybert Kristiansson Ledamot 2022 
Patrik Andersson  Ledamot 2022  
Maj Sköld Ahl  Ledamot 2022  
Krister Olsson  Suppleant 2023 
Mattias Högdén  Suppleant 2023 

Ronnie Olsson  Suppleant 2022 

___________________________________________________________________________ 

Lekmannarevisorer  Vald till och med stämman 
Ulf Teghammar Ordinarie 2022 
Kjell-Ove Andersson Ordinarie 2022 
___________________________________________________________________________ 
Valberedning  
Ture Olsson  Ledamot 2023  
Kjell-Åke Karlsson Ledamot 2024 
Jens Olsson   Ledamot 2022 
___________________________________________________________________________ 
Det har under året, utöver årsstämman och konstituerande möte hållits 10 styrelsemöten varav flera hållits 
digitalt.  Årsstämman kunde hållas fysiskt då coronarestrektioner tillfälligt lättade  

Det har även varit 1st möte som Västfiber anordnat utöver Västfibers budget- och årsstämmor. I dessa har 
också delar av styrelsen deltagit.   

Delar av styrelsen har vid tre tillfällen deltagit i styrgruppsmöte tillsammans med Lane Ryr och Tossenes 
fiberföreningar, där IP-Only och Tele2 deltar med kontaktpersoner. Under året har det varit mycket arbete 
för föreningarna efter ändringar i dataprogram hos IP-Only som påverkat Tele2.  

Ett flertal Teamsmöten har hållits med IP-Only angående redundans 

I Hogstorpsområdet har fibernätet byggts ut så 17 nya fastigheter har möjlighet att koppla på sig på 
föreningens fibernät. 

Medlemsantalet var 806 st vid utgång av år 2021. Totalt finns 880 anslutningar varav 55 är extra 
anslutningar. Under året har 3 nya anslutningar i nätet gjorts. 19 företag är anslutna till föreningen (ej 
medlemmar). 



Belopp i tkr

Ekonomisk översikt Utfall 2021 Utfall 2020 
Intäkter 
Intäkt gruppavtal 2 343 2 294 
Intäkt nätavgifter 837 826 
Intäkt anslutningsavgifter 71 102 
Övriga intäkter    904    740 
Summa intäkter 4 155 3 962 

Kostnader 
Kostnader gruppavtal -2 343 -2 301
Kostnader service och underhåll -285 -492
Kostnader arvoden -237 -205
Kostnader redovisning och admin. -158 -110
Övriga kostnader -209 -132
Summa kostnader -3 232 -3 240

Resultat före avskrivningar 923 722 

Avskrivningar -663 -668
Finansiella poster  0   0 
Nettoresultat 260 54 

Årets nettoresultat är ett överskott på 260 166 kr. 


