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Verksamhetsberättelse 2021 
 
Året var relativt lugnt med några större insatser. Förfrågningarna ökade dock 
2021. Flera avser, liksom tidigare, fastigheter med långa avstånd. Under året 
färdigställdes 31 installationer hos 10 nya medlemmar. Bland annat har fiber 
dragits in i Hembygdsföreningens nya hus samt i Skäggebyns bygdegård.  
 

I början av året kom besked och regler för att söka bidrag för utbyggnad av nätet. 
Medlen avsågs främst vara till för att ansluta avlägset belägna fastigheter. Post- 
och Telestyrelsens (PTS) krav innehöll emellertid begränsningar, som visade sig 
få betydelse för vår förening. Det gick inte att skapa en geografisk region med 
tillräckligt många godkända fastigheter för att få underlag för ansökan. Styrelsen 
beslöt därför att avsluta ansökningsarbetet och i stället lämna en skrivelse till 
PTS, som förklarade varför reglerna missgynnade en förening som vår. Ett nytt 
ansökningstillfälle kommer 2022 och vi hoppas då att reglerna ändrats. 
 

Samtalen med Säkom om ägar- och driftsavtal lyftes en nivå, då vissa frågor inte 
kunde beslutas av Säkom. Diskussionerna har ännu inte gett något resultat. 
 

På våren fick föreningen förfrågan om sin största enskilda affär hittills, 
äldreboendet Svanen och vidliggande annex. Planeringsarbetet inleddes i 
december med målet att installationerna skulle vara klara till OS i Peking. 
 

Ett problem som förutskickats, blev aktuellt i samband med en anslutning i 
Källtegen. Fibrerna tar slut och föreningen måste investera i ny kabel med fler 
fibrer. Det har kraftigt försenat anslutningen vilket styrelsen beklagar. 
 

Inmätning av samtliga ledningar i nätet blev klar under året.  
 

Styrelsen höll åtta ordinarie möten och hade flera arbetsmöten i samband med 
försöken att få fram bidragsansökan till PTS. P.g.a. pandemivågen ställdes två 
styrelsemöten in under januari/februari. Information lämnades i 
Svanskogsbladet två gånger under 2021. Årsstämman genomfördes med 
poströstning till följd av pandemin. Deltagandet var i paritet med normala 
stämmor. 
 

Hemsidan www.svanskogfibernat.se är föreningens viktigaste 
informationskanal till medlemmarna. Styrelsen uppmanar medlemmarna att 
besöka den och gärna komma in med synpunkter. 
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