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Verksamhetsberättelse 2018
2018 blev som väntat lugnare än året före. 7 nya medlemmar anslöts. Sammanlagt
hade föreningen 245 medlemmar i slutet av 2018. Föreningen har förberett nya
anslutningar i Svaneholm, genom att lägga ner slang och i vissa fall fiber med
högre kapacitet, så att fler fastigheter kan anslutas senare, utan att gräva eller
borra på nytt. I några fall har föreningen samarbetat med Vattenfall i samband
med grävning för ny elkabel.
I slutet av året fick styrelsen förfrågan om intresse av att lägga slang/kabel i
Bollsbyn, när Vattenfall drar fram el till ett antal fastigheter. Det skulle också förbereda för den stugby, som är tänkt att byggas vid Ömmeln. Beslut kommer att
fattas under 2019.
Det är noterbart att förfrågningar från fastighetsägare med långa avstånd till
närmaste skåp/nod har ökat. Avstånden för med sig betydande kostnader framför allt för grävning, vilket lett till att flera avstått från investeringen. Styrelsens
motdrag, när så är möjligt, är att försöka samla flera icke anslutna närbelägna
fastigheter till ett gemensamt ”miniprojekt”. Processen blir längre, men kan ändå
öppna för fler att ansluta sig till en rimlig kostnad. Aktuella exempel har vi i
Rållsbyn, Bollsbyn, Högen, Näs och Bergane.
Den nya hemsida www.svanskogfibernat.se fylldes på och blev något mer använd än de tidigare uppläggen. Stämmoprotokoll och andra dokument som
medlemmarna skall ha tillgång till läggs upp efterhand. Så småningom avser vi
att spegla uppbyggnaden av nätet i en historisk översikt.
Under året bytte föreningen till ett större kontor i Företagshuset. Styrelsen gjorde
en rejäl uppfräschning av lokalen. Alla möten kan nu hållas i en trevlig och avskärmad miljö och allt material samlas på ett ställe.
Styrelsen har hållit 9 ordinarie möten samt haft många informella möten/utfärder i syfte att klarlägga förutsättningarna vid nya förfrågningar.
Föreningen informerade i Svanskogsbladet två gånger under 2018.
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