Verksamhetsberättelse 2020
LUMA-fiber ekonomisk förening org.nr 769624–3117
Bilaga 3 till protokollet
Verksamhet
Föreningen har under året följt den fastlagda verksamhetsplanen. Corona-pandemin har
gjort det svårt att bedriva verksamhet där människor samlas utan anpassningar har gjorts
alltifrån inställda aktiviteter till att Styrelsemöten och AU-möten har genomförts på distans.
Intresset för att koppla in sig på LUMA:s fibernät har varit god. Inkoppling sker vid två
tillfällen årligen, i maj och i oktober. Syftet med denna rutin är att hålla kostnader nere och
rationalisera arbetet. Under året har 13 fiberanslutningar tillkommit. På vår lista för
kommande inkopplingar har vi 17 intresseanmälningar för framtida inkoppling och nya
tillkommer efterhand inte minst p g a det byggs en hel del nytt i vårt område. Denna
utveckling är mycket positiv för vår förening och bådar gott även inför framtiden.
Under 2020 har en hel del arbete lagts ner i området Nyhamn. Vi har här investerat i att
lägga ner kanalisation för framtida abonnentnät. Arbetet kommer att fortsätta under 2021
och görs i samband med att området får gemensamt avlopp (två olika lösningar).
Utvecklingen fortsätter i Salthamnsområdet och LUMA Fiber har en kontinuerlig dialog med
Jacqueline Raymond.
En hemställan om byte av system för dokumentation inlämnades till Eltel 2018. Syftet med
åtgärden är att sänka våra kostnader vid inkoppling av nya 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. Inget slutligt svar har levererats av Eltel. Frågan
påtalas kontinuerligt av oss.
Antalet medlemmar i föreningen är 312 st. Antalet abonnemang är 339 st.
Ledningskollen, d v s att lämna ut uppgifter/visa på var våra ledningar ligger, har under året
givit ca 25 förfrågningar. Detta är en uppgift som vi bevakar själva och som 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 m m.
I Verksamhetsplanen för året framgår: ”Påbörja arbetet med att utarbeta en strategi för val
av alternativ när avtalet med Telia går ut 2024 (avtalet har 6 månaders uppsägningstid).
Strategin klar till Årsstämman 2023”.
Med denna inriktning som bakgrund tog LUMA-Fiber i oktober initiativet till att träffa våra
grannföreningar Bro, Stenkyrka och Väskinde för att diskutera hur vi eventuellt kan
samverka i framtiden. Resultatet av det första mötet utföll mycket positivt vilket innebär att
diskussioner kommer att fortsätta under 2021 (preliminärt mars).
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Frågan om ett redundant nät har inte kommit längre under året. Ärendet bevakas för
närvarande hos Fibernät Gotland, Region Gotland samt PTS. Frågan om UPS (backup vid
strömavbrott) i noderna är ännu inte avgjord av PTS och Telia. Styrelsen har därför frågan
under ständig bevakning. Vi har under året tagit in ny prisuppgift på UPS i noderna
tillsammans med våra grannföreningar. Fibernät Gotland bevakar också denna fråga så mot
den bakgrunden har LUMA avvaktat vidare åtgärder.
Styrelsen har deltagit vid årsmöte och andra möten som Fibernät Gotland har ordnat.
Möten med kontaktombuden har genomförts i januari och augusti. Ett femtontal ombud
tillsammans med Styrelsen har deltagit vid varje tillfälle. Syftet med mötena är att bredda
kunskapen om föreningens verksamhet och diskutera framtida utmaningar. Vid mötet i
augusti diskuterades framtiden d v s vad ska hända efter det avtal vi har idag och samarbete
med näraliggande föreningar.
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 av vårt nät.
Vid årsstämma 2019 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. Så har skett och 300 000 kr har placerats. I skrivande stund är
placeringen värd 318 000 kr.
Föreningsstämman hölls 2020-03-15 i Baracken, Martebo med 14 medlemmar närvarande.
Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Mats Ekeroth, ordförande
Gunnar von Corswant, vice ordförande
Tommy Johansson, sekreterare
Christina Gustafsson, kassör
Bengt Åbom och Pontus Martelleur, ledamöter.
Lisa Larsson har varit adjungerad till styrelsen.
Revisor har varit Rune Gustafsson, och Per-Anders Croon har varit revisorssuppleant.
Valberedningen har utgjorts av: Thord Lindström, sammankallande samt Andreas Lingström
och Patrik Björklund
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I arbetsutskottet har ingått ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare
Styrelsen har under året haft och 4 AU-möten 6 protokollförda styrelsemöten. Varav ett
antal på telefon p g a Corona.
Lummelunda 2021-02-22
Styrelsen LUMA-fiber
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