Verksamhetsberättelse 2019
LUMA-fiber ekonomisk förening

Föreningen har under året följt den fastlagda verksamhetsplanen för året.
Intresset att koppla in på LUMA´s nät har varit bra. Inkoppling sker vid två tillfällen, maj och
oktober. Syftet med denna rutin är att hålla kostnader nere och rationalisera arbetet. Under
året har 13 fiberanslutningar tillkommit. På vår revisionslista har vi cirka 8 preliminära
intresseanmälningar och nya tillkommer efterhand. Denna utveckling är mycket positiv för
vår förening och bådar gott för framtiden.
En uppgradering av fibernätets stamnät i Salthamnsområdet genomfördes under året.
Det kommer sannolikt att bli nödvändigt inom de närmaste åren med ytterligare investeringar under
i första hand Lummelundanoden, eftersom det sker en positiv tillväxt av bostadsbyggande, men även
av företagande i området.
En hemställan om byte av system för dokumentation inlämnades till Eltel 2018. Syftet med åtgärden
är att sänka våra kostnader vid nyinkoppling av abonnenter. LUMA-fiber i samråd med de övriga fyra
fiberföreningarna som har Eltel som leverantör vad avser support och utbyggnad av näten står
bakom skrivelsen. Svar utlovat i början av 2020.
Inmätning av genom åren tillbyggda fibernät är utfört av Väg – och Byggnadsgrus.
Frågan om UPS(backup vid strömavbrott) i noderna är ännu inte avgjord av PTS och Telia. Styrelsen
har frågan under ständig bevakning.

Antalet medlemmar i föreningen är 299st. Antalet abonnemang är 325 st.
Ledningskollen (c:a 25 förfrågningar under 2019) som vi bevakar själva, fungerar bra.
Vi har haft fyra brott/avgrävningar under året som anmälts och vidarebefordrats till Eltel.
Nodskåpen samt alla föreningens 70 skåp har kontrollerats med tanke på växtlighet och
råttangrepp.
Frågan om ett redundant nät har inte kommit längre under året. Ärendet bevakas för
närvarande hos Fibernät Gotland, Region Gotland samt PTS. Likaså är backup vid noderna
tills vidare en fråga som vi behöver stöd med från Telia och Regionen. Fibernät Gotland
bevakar frågan. Mot den bakgrunden så har LUMA avvaktat vidare åtgärder.
Vid ett stormöten samt årsmöte, som Fibernät Gotland har ordnat, har 3-5 av styrelsen
deltagit.
I maj inbjöd föreningen till ett möte för 15 kontaktombud, alla valda av Stämman. Syftet
med träffen var att bredda kunskapen om föreningens verksamhet och diskutera framtida
utmaningar. Sju personer utöver styrelsen deltog. Efter önskemål togs ett
informationsmaterial till blivande medlemmar fram. I höstas var vi representerade vid
Lummelunda sockendag.
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Det är nödvändigt med ett utökat engagemang från medlemmarnas sida om LUMA-fiber
skall kunna drivas vidare med en fortsatt god leverans till alla abonnenters nytta och nöje!

Ekonomi
Tack vare den positiva tillkomsten av nya abonnenter sedan vi startade har ekonomin stadigt
stabiliserats. För LUMA är det viktigt att ha en långsiktigt god ekonomi för att bland annat
kunna finansiera framtida investeringar och underhållsåtgärder.
Vid fjolårets årsstämma beslutades följande inriktning:
LUMA skall långsiktigt ha en likviditet på 200 000 kronor och ett kapital på cirka 1 miljon
kronor.
Styrelsen bemyndigas att placera kapitalet utöver likviditeten på lämpligt sätt med
inriktningen-Låg risk.
Målsättningen bedöms kunna uppnås fullt ut senast 2021. Det främsta skälet är behovet av
investeringar i nätet främst på grund av den planerade tillväxten i Lummelunda.
Föreningsstämman hölls 2019-03-17 i Baracken, Martebo med 22 medlemmar närvarande
med Tommy Jacobsson som ordförande. Medlemsavgiften fastställdes till 200: -.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Mats Ekeroth, ordförande
Gunnar von Corswant, vice ordförande
Gudrun von Corswant, sekreterare
Christina Gustafsson, kassör
Bengt Åbom och Pontus Martelleur, ledamöter. Adjungerad Tommy Johansson
Rune Gustafsson, revisor och Per-Anders Croon, revisorsuppleant
Valberedningen: Thord Lindström, sammankallande samt Andreas Lingström och Patrik
Björklund
I arbetsutskottet har ingått ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare
Styrelsen har under året haft 3 AU-möten och 6 protokollförda styrelsemöten. Revisorn har
deltagit vid 1 styrelsemöte.
Lummelunda 2020-03-16
Styrelsen LUMAfiber
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