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Verksamhetsberättelse för Vadensjö Bredbandsförening
verksamhetsåret 2013.
Bildande & ändamål
Vadensjö Bredbandsförening bildades den 27 mars 2003 vid ett stormöte i Vadensjö Byastuga dit
alla boende i Vadensjö kallats.
Föreningens ändamål är att bygga, äga och driva ett delat lokalt bredbandsnät för boende i Vadensjö
samt att

vara kontaktorgan mot myndigheter, organisationer och tjänsteleverantörer i frågor som rör
det gemensamma bredbandsnätet

vara ekonomisk samordnare för inköp, reparationer, elleverans till anslutningspunkterna och
annat som kan hänföras till bredbandsnätet

efter förmåga förmedla kunskap om datorns användning i bredbandsnätet
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av två ledamöter från varje del av byn efter den indelning som
gjordes i samband med fastställandet av anslutningspunkternas placering.
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Revisor:

Ronny Brorsson
Jonas Nilsson
Leif Thorsell
Anders Olsson
Bo Palm
Leif Arnsby
Per Magnusson
Bengt Ling
Anita Narfeldt

Styrelsen har under året inte haft något protokollfört sammanträde.
Medlemmar
Föreningen hade vid utgången av året 66 medlemmar. Två nya anslutningar har alltså tillkommit
under året - Vadensjövägen 102 & 109. Av de 66 är således nu 65 st. uppkopplade och 1 st.
förberedd med TP-kabel in i lägenheten. Detta är Vadensjövägen 100D.
Avgifter
En medlemsavgift om 100:- per år t.o.m. år 2007 har uttagits i samband med faktureringen av de
preliminära avgifterna. Därefter har inga medlemsavgifter tagits ut.
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Verksamheten i korthet
Under året tycks de flesta anslutningarna fungerat väl. Några konvertrar i switcharna har bytts ut
även detta år och har då bekostats av den drabbade fastighetsägaren i enlighet med våra avtal.
Några (3) kända ägarbyten har skett under året.
Vadensjövägen 95, 103 & 150
Antal anslutna fastigheter vid årets slut.
Hällebo
7
Mellersta
17
Södra
16
Norra Vibyholm
7
Vadensjö 100
17
Direktanslutna via LaNet
2
Summa:
66
Ungefär 77 % av fastigheterna i Vadensjö är anslutna.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla för det gångna året. I övrigt är det vår ambition att hålla en fortsatt hög
standard på nätet och ta tillvara de möjligheter som bjuds när det gäller tjänster på Internet.
Vadensjö i februari 2014
Styrelsen
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