
 
Verksamhetsberättelse 2015 för Rone Eke Fiber ek. för. 
 
Styrelsen för Rone Eke Fiber ekonomisk förening får härmed lämna följande berättelse för 
kalender- och verksamhetsåret 2015. 
Föreningen kan med belåtenhet se tillbaka på det gångna verksamhetsåret. Medlemmarna 
har fått en trygg och stabil leverans av signaler i vårt nät. Liksom det omvända – 
medlemmarna har med stor driftsäkerhet kunnat sända meddelanden till omvärlden. I den 
mån det förekommit smärre störningar har detta orsakats av strömavbrott. 
Förengen har under året tagit ett första steg till skydd även mot elavbrott. Detta genom att i 
noderna (”huvudkopplingsstationerna”) installera så kallade UPS:er, det vill säga batteri-
back-up. På längre sikt är det önskvärt att även förse varje hushåll med UPS. 
Med målet att ytterligare förbättra säkerheten och gardera mot oförutsedda händelser har 
under året Fibernät Gotland, för lokalföreningarnas räkning, slutfört förhandlingar med 
aktörer som tillhandahåller serviceavtal. De nya serviceavtalen innebär såväl större 
kostnadseffektivitet som möjlighet till skräddarsydda avtalslösningar. 
Efter noggrann granskning har samtliga markavtal lämnats till Lantmäteriet för inskrivning på 
respektive fastighet. Lantmäteriet hade vid årets slut ännu inte fakturerat inskrivningen. 
Det fiberföreningen uppnått väcker intresse och respekt. Under året har medlemmar med 
inaktiv anslutning anmält intresse att aktivera sin anslutning. Detta har åtgärdats. Numer har 
ytterligare fyra fastigheter TV-/data-/telefoniuppkoppling via fiber. 
Också oanslutna fastigheter har förhört sig om att bli anslutna till vårt nät. Ett nytt projekt 
har därför påbörjats i föreningens regi. Ett tiotal fastighetsägare har tecknat bindande 
anmälan. Planen är att de nya medlemmarna ska ha en fungerande fiberanslutning före 
utgången av 2016. 
Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden och fyra arbetsmöten. För 
de administrativa tjänsterna fakturering, fakturabevakning och                                         



löpande bokföring har styrelsen anlitat Allan Pettersson, Stale, Rone. Genom sitt uppdrag 
har Allan adjungerats till styrelsen. 
Per den 31 december 2015 hade föreningen 198 betalande medlemmar. Antalet 
anslutningar uppgick till 228 aktiva och 24 inaktiva. 
Styrelsen vill till sist tacka medlemmar och samarbetspartners för det gångna året. 
Beträffande föreningens ekonomiska redovisning hänvisas till separat redovisning. 
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