
Information från
Fåröfiber

Ytterligare ett år med

fiberarbete och 24 nya

medlemmar i vår förening

som har anslutit. Vi är nu

917 anslutna till våra noder

där vår norra nod är väldigt

nära maxtak. Därför skall

IP-only förstärka upp med

ny switch så att vi kan

ansluta de som kommer

till. Ökningen av nya anslutningar sker kommande år inom Skär, Butleks och Sudersand. Vi har förberett i dessa 

områden så vi kan se lugnt på utvecklingen. Vi saknar nu vår kassör Ulf Fohlin-Svensson som avled den 5 november 

efter en kort tids sjukdom.

Ulf var ju sammanhållande av våra ekonomiska affärer med Grant Thornton, banken och er medlemmar. Ulf var också 

sammanhållande när det gällde försäljning och övertagande av fiberanslutningarna till fastigheterna. Dessa anmälningar 

görs tills vidare till undertecknad fram till årsmötet.

Under året så har IP-only med hjälp av BRS Networks anslutit telemasterna på Fårö via våra kanaliseringar. När vi 

byggde vår plattform så fick vi ju ekonomiskt stöd av dels IP-only och dels GEAB för att lägga ned deras fiberslangar 

tillsammans med våra. Nu nyttjar Ip-only sin egen slang men hyr även en del av oss för att binda sitt nät. En av våra 

extraslangar som lades från masten vid kyrkan till noden vid Bergmancentret har vi sålt till IP-only för 100 000 kr. IP-only 

har även lagt ned en slang i Fårösunds-bassängen och är nu anslutna till gamla regementsområdet i Fårösund. Slangen 

terminerar i en brunn vid nedfarten till färjan. Även GEAB har öppnat sitt nät från Broa till masten vid kyrkan.

Efter en massa mil med egen bil så föreslog jag styrelsen ett inköp av en Caddy vilket sedan skedde. Vi lånade ut bilen 

till bygderådet under sommaren och fick därmed en hyra på 15 000 kr.

Föreningarna på Fårö samarbetar ju i de flesta fallen. Vi har sponsrat bygdegården med en ny filmduk och skall även 

installera en ny bildkanon tillsammans med BRS.

Skatteverket meddelade i våras att vi skall lägga på moms avseende insatsen vilket innebär att den skulle bli 23 750 kr. 

Via Byanätsforum som drivit ett ärende till skatterätten så har vi beslutat att avvakta med momspåslag men planera för 

betalning om beslutet blir negativt i rätten under våren 2023.

På årsmötet 2022 beslutade vi att ändra på medlemsavgift och serviceavgift så kommande år fakturerar via alla med 

anslutning 250 kr, dvs serviceavgiften tas ut av medlemsavgiften.



Fakturorna sänds ut i januari för betalning i februari och jag påpekar även detta år att vi ser gärna betalning verkställd 

enligt fakturadatum.

Årsmötet 2023 hålls på Bygdegården långfredagen den 7 april kl 1400 och handlingarna sänds ut via email och 

hemsidan.

God Jul och Gott Nytt År!

Hasse Rosengren, ordf
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