
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk 

förening den 3 december 2020 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

Närvarande styrelseledamöter: Annika Ekström, Tomas Erlandsson, Janne 

Olsson, Gullbritt Thorsell och Hans Åkermark  

Frånvarande: Thomas Reinhag och Arnstein Snyen Marajala. 

1. Ordförande Janne Olsson öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 257 041 kronor. Där ingår vår 

kvartalsavgift till Comhem på 209 308 kronor som snart ska betalas. 

Antalet medlemmar är idag 194 st., varav 2 st. saknar gruppavtal. 

4. IP-only har nyligen gått ut med ett erbjudande till fastighetsägare som inte 

har fiberanslutning till ett mycket lockande kampanjpris. Det inkluderar då 
tjänsteleverantörerna Telia och ownit. I vårt område har femton fastighets-
ägare anmält intresse till oss för grävning av ny fiberanslutning. Vi avvaktar 

resultatet av IP-onlys kampanj.  

5. I enlighet med protokollet från vårt extra styrelsemöte den 27 oktober har 
information gått ut till våra medlemmar som är anslutna till gruppavtalet med 
Comhem att en prishöjning sker från och med den 1 februari 2021. I 

kvartalsfakturan som omfattar månaderna januari – mars 2021 höjs avgiften 
med 25 kronor för månaderna februari respektive mars. Den nya kvartals-

avgiften från april 2021 blir 1 100 kronor, i stället för nuvarande 1 025 kronor. 
Hasse och Valter ansvarar för att uppdatera vår hemsida med ny komplette-

rande text om ändringen av hastigheten och prishöjningen i vårt gruppavtal. 

6. Vi beslutade att medlemsavgiften för kommande år 2021 fortsättningsvis 

ska vara 100 kronor. Dock har föreningen god ekonomi och vi beslutade att 

inte debitera medlemmarna den avgiften för 2021. 

7. Antalet besökare på Hemsidan har sedan föregående styrelsemöte ökat till 

i genomsnitt drygt 1 100 st. per månad. 

8. Den 27 oktober träffades styrelsen i Restaurang Magasinet Mat & Kök i Fårösund 
för avtackning av de båda tidigare styrelseledamöterna Sven Boman och 

Mats Larsson för deras mångåriga och värdefulla arbete i styrelse för Bunge Fiber 
med en god middag och en gåva.  
 

9. Vi beslutade skriva en Julhälsning på vår hemsida. Gullbritt ansvarig. 
 

10. Nästa styrelsemöte blir måndagen den 8 mars 2021 kl. 17.00.  
 

11. Janne Olsson avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Janne Olsson/Ordf.  


