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Verksamhetsberättelse 2021  

LUMA-fiber ekonomisk förening org.nr 769624–3117 

Styrelse 

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 och Thomas Mårtensson 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 

I arbetsutskottet har ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare ingått. 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten. Varav ett konstituerande 

möte. AU har under året haft två telefonmöten. 

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. 
 
Antalet medlemmar i föreningen är 331 st.  Antalet abonnemang är 355 st.   

Nodskåpen samt alla föreningens 70 skåp har kontrollerats med tanke på växtlighet och 
råttangrepp m m.  
 
Arbetet med att utarbeta en strategi för val av alternativ när avtalet med Telia går ut 2024 

har pågått under året. (avtalet har 6 månaders uppsägningstid). Strategin kommer vara klar 

att redovisa på Årsstämman 2023. 

 
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.  
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Styrelsen har deltagit vid årsmöte och andra möten som Fibernät Gotland har ordnat.  

Möte med kontaktombuden genomfördes 30 augusti. Ett tiotal ombud samt styrelsen deltog 

på mötet. Syftet med denna typ av möten 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.  

Vid detta möte redovisades också den medlemsenkät föreningen genomfört. Enkätensvaren 

har även lagts upp på hemsidan. 

Enkäten besvarades av drygt hälften av våra medlemmar och visade att det man värderar 

som riktigt viktigt med vår leverans är priset, hastigheten och TV. Även bredbanstelefoni 

ansågs viktigt. Vi har ju som bekant rätt stora delar av föreningens område där vi har dålig 

mobiltäckning. Medlemmarnas synpunkter tas med till kommande förhandlingar om nytt 

avtal. 

I den ”fria” delen av enkäten kom det fram att de allra flesta är nöjda med vår leverans av 

bredband och innehållet i tjänsten.  

Fler sammankomster med denna inriktning har ej kunnat genomföras p g a pandemin. 

Nyanslutningar och ny kanalisation 

Intresset för att koppla in sig på LUMA:s fibernät har varit god. Inkoppling har skett vid två 

tillfällen, i juni och i december. Under året har 18 fiberanslutningar tillkommit. På vår lista 

för kommande inkopplingar har vi 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 och 2021 har en hel del arbete lagts ner i området Nyhamn. Vi har här investerat 
i att lägga ner kanalisation för framtida abonnentnät. Arbetet har gjorts i samband med att 
området får gemensamt avlopp (två olika lösningar).  
Utvecklingen och nybyggnationen fortsätter i Salthamnsområdet och i princip alla nya 
fastighetsägare vill ha fiber. 
Vid utveckling av Burgeområdets nyare delar har LUMA fiber investerat i kanalisering till 
tomtgräns i samverkan med exploatören. 
 
Årsstämma 

2021 års årsstämma fick p g a pandemin genomföras i digital form. 

Allt årsstämmomaterial utsändes till alla medlemmar i god tid innan ”stämmodatum”2021 

02 12. Medlemmarna uppmanades att höra av sig med frågor och funderingar samt tycka till 

i de frågor där årsstämmobeslut fattas. Medlemsavgiften för 2022 fastställdes till 200 kr. 

45 medlemmar deltog genom att svara på utsänt material och godkänna detta inkluderande 

ansvarsfrihet för styrelsen för 2020. 
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Upphandling nytt avtal 

Arbetet påbörjades under hösten och sker tillsammans med 10 andra gotländska 

bredbandsföreningar vars avtal löper ut ungefär samtidigt med vårt avtal. Våra närmaste 

grannföreningar Väskinde, Bro och Stenkyrka är med i upphandlingen. Inbjudan att offerera 

tjänster (bredband, telefoni och TV mm) utgick till 3 av de större tjänsteleverantörerna 

inkluderande den leverantör, Telia, som vi har i dag. 

Utvärdering av offerterna och förhandlingar kommer att ske under kvartal 1 2022 och 

styrelsen kommer att redovisa frågan på årsstämman.  

Ledningskollen och avgrävmingar 

Ledningskollen, d v s att lämna ut uppgifter/visa på var våra ledningar ligger, har under året 
givit ca 40 förfrågningar. Detta är en uppgift som vi bevakar själva och som fungerar bra.  
Vi har haft 8 avgrävningar under året som anmälts och vidarebefordrats till Eltel. 

Avbrott och störningar 

Vi har under året haft en större störning. TV funktionen låg nere/var ur funktion 1–3 

december. Framför allt drabbades Burge och Lummelunda noderna. Felet berodde på 

felhantering från vår leverantör Telia. Vid avbrottet visade det sig hur svårt det var för 

medlemmar respektive styrelsen att nå Telia. En fråga som har kanaliserats till Telia och 

kommer att has i åtanke när nytt avtal ska tecknas med leverantör av våra tjänster.  

Styrelsen har också fattat beslut om att ta fram en beredskapsplan för att möta eventuella 

framtida störningar. 

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. Vid årsskiftet var placeringen värd cirka 335 000 kr 
och kravet på likviditet och kapital uppfylls med god marginal. 
 

Lummelunda 2022-02-21 

Styrelsen LUMA-fiber 

 

 

 


