
Verksamhetsberättelse för Bredbandsföreningen Viks Ödegärde för 2022 

 

Året 2021 har varit ett bra år för Bredbandsföreningen efter att nätet blev färdigställt 2019 har det 

fugerat väldigt bra under hela året. Telias leverans till oss övervakas av Telia medan vårt nät 

övervakas av oss själva. Vi har i princip inte haft någon störning i vårt nät. Under året grävde en av 

våra medlemmar av sin anslutningsfiber som snabbt kunde repareras av ett fiberbolag på Orust. Det 

är viktigt att vi var och en har koll på var vi gräver och på tomten är vi själva ansvariga för 

anslutningen.  

Under året har vi också förhandlat om vårt leveransavtal i och med att vårt dåvarande 3 års avtal 

skull löpa ut den 8 april 2022. Eftersom avtal har en 3 månads uppsägning var vi noga med att kunna 

ta beslutet senast i början av december 2021. I vår marknadsundersökning har vi varit i  kontakt med 

Telia, Tele2 och Bahnhof. Telia och Tele2 kunder erbjuda offerter till oss  medan Bahnhof inte kom 

tillbaka med en offert, troligen pga de inte vana att leverera på landsbyggden. Telia var betydligt 

billigare än Tele2 och genom att skriva avtalet på 3 år kunde vi få hastigheten 500 Mbit/s för samma 

pris för 200 Mbit/s. Den kände vi var bra i och d att fler kör TV över nätet och vi med tiden får  fler 

nätanslutningar i hemmen. Vi känner att vi är väl rustade inför kommande 3 år period och om vi 

behöver uppgradera till 1 Gbit/s har vi chans att göra det. Kostnaden för avtalet gick upp något men 

det skall inte nödvändigtvis medföra en ökning av avgiften om vi inte har andra större kostnader för 

nätet eftersom kassan är stabil.   

Vi har under året bytt låset till ett elektroniskt lås i avloppshuset som låses upp med koder vid 

kontroll och underhåll.  Låset kan också fjärrstyras om någon annan behöver komma in.  

Vi har gjort förberedelser för att kunna ha avbrottsfri kraft för vårt fibernät. Telia garanterar 1-4 

timmars drift tid lite beroende vilken växel man är kopplad till. Vår plan är att vi skall ha avbrottsfri 

kraft installerat till sommaren 2022. 

Vi har gjort en översyn och mätningar av vårt WIFI i hamnen. Vår avsikt är att förbättra täckningen i 

hamnen inför sommaren 2022. 

Styrelsen har kunnat glädja sig att vi inte behövt uppgradera i förtid och att vi inte haft några andra 

oförutsedda kostnader. Det har gjort att den beslutande rabatterade avgiften för 2021 på 1500 kr 

(mot beslutade normtaxa på 2500 kr) har kunnat hållas. Den obebyggda tomten har haft en avgift på 

50 kr.  Eftersom vi nu går in i en ny avtalsperiod kan vi ta bort principen med ”normaltaxa” eftersom 

vi nu har bättre kunskaper om hur vi använder vårt nät. . 

 

Klövedal Juli 2021.  

Styrelsen för Bredbandsföreningen Viks Ödegärde 

 


