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Hej! 

Vår fiberförening ökar med ca 30 anslutningar per år och 2020 var inget undantag. Året som gått har 
vi haft fler anslutningar igång under hösten och våra anslutningar har fungerat bra. Vi har i dagsläget 
40 intresserade för inkoppling 2021 varav 17 lämnat in avtal. Gamla Fåröhus ersätts nu med 12 nya 
fastigheter och dessa skall anslutas via ett nytt skåp. I övrigt så är de nya anslutningarna nära tidigare 
utlagda fiberstråk vilket underlättar arbetet. Februari- mars skall vi göra grävarbetet och direkt efter 
påsk skall anslutning ske. 

Vi har kvar insatsen på 19 000 kr och tar ut ersättning för grävningar och skåp som måste till för att 
bygga vidare. I vårt Nodhus vid ICA –affären skall vi koppla in nya kort för anslutning men den 
kostnaden står IP only för. 

 IP only har nu uttryckt att de vill öka hastigheten på våra anslutningar från 100/10 till 100/100 för att 
ge bättre och snabbare bredband. Detta kommer att märkas för oss som har kollektivavtal med 
ComHem genom att priset höjs med 25 kr/månad. Det innebär att kvartalspriset för 2:a kvartalet blir 
1125 kr dvs en höjning med 75 kr. För er som beställer egen anslutning kommer säkert priset att 
justeras på IP onlys hemsida.  

Vi planerar att genomföra årsmötet långfredagen 2 april kl 14.00 på Bygdegården. Om pandemin 
lägger hinder för detta så gör vi en repris på förra året och sänder handlingarna för kontroll hos er 
och ni gör återkoppling. Ansvarsfrihet får ni då ge oss i styrelsen senare under sommaren. 

Vår ekonomi är god, den pendlar mellan 1,4 till 1,5 miljoner i kassan med hänsyn till våra betalningar 
för kollektivavtalet. Ni kommer att få förslag på budget i utskicket inför årsmötet. Grant Thornton 
och vår revisor jobbar med bokslutet för 2020. 

Ni är välkomna med förslag på hur vi kan utveckla och utnyttja vår fiber för utvecklingen på Fårö. 

 

För Fiberföreningens styrelse 
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