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Verksamhetsberättelse 2015 
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 2015-04-19____________________________                                                                     
Styrelse 
Kjell-Åke Karlsson (Ordförande) Jonny Skoogh (Ledamot) 
Robert Karlsson (Vice ordförande) Dan Gustavsson (Ledamot) 
Kerstin Hybert Kristiansson (Sekreterare) Thomas Ohlsson (Ledamot) 
Patrik Andersson (Ledamot) 
___________________________________________________________________________ 
Lekmannarevisorer 
Elisabeth Söderlund (Ordinarie)  Elisabeth Andersson (Suppleant) 
Kjell-Ove Andersson (Ordinarie)  Alf Jantén (Suppleant) 
___________________________________________________________________________ 
Valberedning 
Sylva Oscarsson (Sammankallande)  Lilian Lindström 
Ture Olsson 
___________________________________________________________________________ 
 
Det har under året, utöver stämman och konstituerande möte, hållits 6 styrelsemöten. 
 
Föreningens styrelse har även deltagit i samarbetsmöten med Bokenäsets fiberföreningar samt vid 
Uddevalla kommuns samarbetsmöten med alla fiberföreningar i Uddevalla med omnejd. 
 
Skredsviks Fiber har varit aktiv i arbetet med att bilda en gemensam förvaltnings och service 
organisation för fiberföreningar i västra Sverige. Denna gemensamma förening, Västfiber, är nu 
bildad och Skredsviks Fiber är en av medlemsföreningarna. 
 
Medlemmar 
Medlemsantalet var 673 st vid utgång av år 2015 av vilka 16 icke är anslutna, 17 företag är anslutna 
(ej medlemmar) samt 26 s k tilläggsanslutningar, totalt 700 anslutningar. Under året är 32 
medlemmar nyanmälda och 16 har sålt och flyttat, netto 16 nytillkomna. 
 
Nyanslutningar 
Under året har 17 nya anslutningar i nätet gjorts. 
 
Fusion 
Under hösten beslöt styrelsen, efter förfrågan från Fjällfiber, att inleda en fusion. Den beräknas vara 
klar i maj 2016. Fjällfiber har 104 medlemmar, samma KO och samma tjänsteleverantör. 
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Underhåll och drift av nätet. 
Efter återkommande problem i delar av nätet beslöt IP-Only att bygga om nätet som distribuerade 
signal till Skredsviks fiber. Det omfattade sträckan Stockholm – Skredsvik. Efter ombyggnaden har 
nätet blivit mycket stabilare. De problem som anmäls är fel på utrustningen i husen. Vi har drabbats 
av en avgrävning av en abonnentfiber samt några platser där inomhusfibern har skadats. Däremot är 
det många kabelanvisningar under 2015. Serviceavtalet för reparation och nyinstallation är med Eltel 
i Uddevalla. 
 
Ekonomisk översikt Utfall 2015 Budget 2016                     
 
Inkomst gruppavtal 1 858 595 1 865 000 
Inkomst nätavgifter 506 465 585 000 
Inkomst anslutningsavgifter 135 140 25 000 
Inkomst övriga avgifter 170 162 90 000 
 
Kostnader Gruppavtal 1 858 595 1 865 000 
Kostnader Service o underhåll 226 189 110 000 
Kostnader löner o arvoden 33 304 100 000 
Kostnader Administration och redovisning 141 111 160 000 
Kostnader övrigt 58 005 45 000 
 
Resultat före avskrivningar 353 158 285 000 
 
 
Netto finansiella poster -27 412 0 
 
Avskrivningar -577 637 -577 637 
 
Nettoresultat före skatt - 251 891 -292 637 
Skatt 0 0 
RESULTAT -251 891 -292 637 
 
 
Kommentar till bokslut och budget. 
Föreningens rörelseresultat på verksamheten är för 2015  + 353 158 kr.  Föreningen har ingen brist 
på likvida medel. Avskrivningen görs enligt skatteverkets regler. Nätet ska skrivas av på 20 år. Detta 
slår direkt på det bokförda resultatet. Årets minusresultat är lika med 38 kr per månad inklusive 
moms och anslutning. Nätavgiften måste höjas om föreningen ska nå ett resultat som är minst 0 kr. 
Budgeten för 2016 pekar på ett underskott 44 kr per anslutning. Därför blir det en budgetstämma 
under hösten för att fastställa nästa års nätavgifter. Då ser vi hur utfallet för 2016 ser ut och vilken 
nätavgift det blir för 2017. 
 
Styrelsen 
Skredsviks Fiber 


