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Stånga/Lye fiber ekonomiska förening
Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011.
2011 är föreningens första verksamhetsår och bildades i mars 2011. Föreningen har till ändamål
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna
nätanslutning genom högkvalitativ fiberanslutning för bl a data- och telekommunikation samt
annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i
verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Verksamhetsområdet är Stånga och Lye med
angränsande områden.
Styrelsen har bestått av sju ledamöter och 2 styrelsesuppleanter.
Styrelsen har 2011 haft 31 bokförda möten för planering och upphandling av fibernät i Stånga
och Lye socknar.
Socknarna har varit uppdelade i ett antal geografiska områden med ansvariga områdeschefer som
besökt respektive fastighetsägare och erbjudit medlemskap i föreningen i avsikt att erbjuda
optofiberlösningar för data-, tele- och TV-kommunikation. Av de ca 340 fastigheter hade 271 st
anmält sig vid årsskiftet som medlemmar och gått med i föreningen i avsikt att ansluta sig till
föreningens planerade fibernät. Områdescheferna har också arbetat med markägarkontakter för
att få till avtal för markdisposition för ledningsdragningen. Områdescheferna har deltagit vid
samtliga styrelsemöten och en stor tillgång i arbetet har varit Therese Hadland som hållit reda på
medlemmar och deras inbetalningar.
Då antalet intresserade varit stort och grävförutsättningarna anses goda kommer insatsen per
anslutning att ligga på 12 000 kr per fastighet.
Förhandlingar har också förts med TELIA angående paketlösning med Internet, fast telefoni och
18 TV-program.
Upphandling av material, svetsning, planering kartritning och inkoppling resulterade i ett avtal
med Eltel och grävningsarbetena är upphandlad av Väg- & Byggnadsgrus. Båda företagen har
erfarenhet av tidigare fiberläggning, senast i Lojsta; Linde, Fardhem, Gerum.
Ledningssträckning har också planerats tillsammans med Gotlands Fornsals arkeolog Per
Widerström då det finns ett stort antal fornlämningar i våra socknar.
Tre informationsmöten har hållits på Malmgard med mycket stort deltagande, intresset har varit
stort.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
Funktion
Namn
Adress
Ordförande
Christer Warte
Maldes Stånga
v. Ordförande
Mikael Lindahl
Maldes, Stånga
Kassör
Greger Eneqvist/Örjan Lindgren, Smissarve, och Odvalds Stånga
Sekreterare
Lennart Blom
Gumbalde, Stånga
Ledamot
Stig Engström
Härvide, Stånga
Ledamot
Ulf Hägg
Frigsarve
Ledamot
Bo Larsson
Rotarve, Lye
Suppleant:
Jonny Schüberg
Häffride, Lye
Suppleant:
Tom Wikström
Rangvalds, Stånga
Sammanfattningsvis: Stort intresse gör det möjligt att erbjuda fastighetsägare i Stånga och Lye
socknar fiberuppkoppling med bredband av hög kapacitet, 100 Mbit/s.
Stånga/Lye i januari 2012
Styrelsen i Stånga/Lye fiber ekonomiska förening
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Rörelsens intäkter och lagerförändring
Övriga rörelseintäkter
3911 Årsavgift
S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring
Bruttovinst

27 100
27 100
27 100
27 100

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
6150 Trycksaker
6570 Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm
Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-300
-210
-100
-610
-610
26 490
26 490
26 490

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8300 Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
S:a Resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Resultat före skatt
Beräknat resultat
8999 Redovisat resultat

17
17
17
26 507
26 507
26 507
26 507
-26 507

