
Utdrag ur Verksamhetsberättelse 2012/-13 för Rone Eke 

Fiber ek. för. 
 

Styrelsen för Rone Eke Fiber ekonomisk förening får härmed lämna följande berättelse för 

det förlängda verksamhetsåret 2012/-13. 

Vintern 2011/12 träffades ett antal personer från Rone och Eke på södra Gotland i avsikt att 

få till stånd en fiberutbyggnad i dessa socknar. En ideell förening bildades med syfte att 

stödja detta arbete. Nästa steg blev att sondera hur stort intresset var bland sockenborna, 

upprätta en grov kalkyl över de ekonomiska förutsättningarna samt att utreda i vilka 

organisatoriska former det fortsatta arbetet skulle bedrivas. Vad gällde det senare framstod 

relativt snart det nödvändiga i att bilda en ekonomisk förening. 

Vid offentligt sammankallat möte för boende i Rone och Eke den 29 augusti 2012, med cirka 

80 deltagande, fattades beslut om att bilda Rone Eke Fiber ekonomisk förening (org nr 

769625-2688). Mötet antog stadgar för föreningen, valde ordförande för föreningen, övriga 

styrelseledamöter inklusive suppleanter samt revisorer. Styrelsen fick följande 

sammansättning: Yvonne Winarve ordförande, Mats Hallvede vice ordförande, Bengt 

Wahlby kassör, Arne Josefsson sekreterarer samt Göran Jacobsson, Kent Karlsson, Lars 

Edlund och Alf Engström. Till styrelsesuppleanter utsågs Jan Nyman och Göran Hult samt till 

revisorer Lennart Pettersson och Stefan Johansson med Leif Lagerin som suppleant. Vidare 

redovisades vid mötet en översiktlig plan för det fortsatta arbetet med mål att erbjuda 

samtliga fastighetsägare i Rone och Eke fiberanslutning före årsskiftet 2013/14. 

För löpande kontakter med fastighetsägare, detaljdragning av fibernät, med mera praktiskt 

arbete, utsåg styrelsen områdesansvariga. Under grävning och installation, bistår dessa i det 

praktiska arbetet och utgör en nära kontaktlänk mellan fastighetsägaren/ abonnenten och 

styrelsen respektive kontrakterade entreprenörer. 

Föreningen tecknade, efter upphandlingsförfarande genom infordran av anbud, avtal med 

BRS om installationsarbete och materialleveranser. Avtalet innebar även tillhandahållande 

av kartmaterial över ledningssträckning. Vidare tecknades efter upphandling avtal med Väg- 

& Byggnadsgrus AB om utförande av grävarbeten. Slutligen tecknades under våren 2013 

avtal med Telia som operatör. 

Under senvåren 2013 påbörjades grävarbetet. Ledamöter i styrelsen, områdesansvariga men 

även övriga medlemmar lade ner en mängd ideellt arbete under denna fas av projektet. Väg- 

& Byggnadsgrus AB var klara med grävningen i september 2013. I BRS’ regi vidtog därefter 

blåsning av fiber. Blåsningen genomfördes utan incidenter och stod klar vid årsskiftet 

2013/14. (De första signalerna levererades därefter av Telia den 17 januari 2014.) 

 



Styrelsen som haft huvudansvar för medlemsuppbörd och lett projekteringsarbetet för 

fiberutbyggnad inklusive upphandlingar, har från dagen för bildandet till den 31 december 

2013 haft 37 protokollförda sammanträden. Merparten av dessa sammanträden har hållits i 

Rone Bygdegård.  

Per den 31 december 2013 hade föreningen 200 betalande medlemmar. Antalet 

abonnemang uppgick till 227 aktiva och 27 inaktiva abonnemang. Fibernätets totala längd 

uppgår till cirka 58 kilometer. 

Enligt Skatteverkets bestämmelser har föreningen 2012/13 förlängt räkenskapsår. Det 

innebär att det första räkenskapsåret omfattar 16 månader (1 september 2012 - 31 

december 2013). Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till separat redovisning. 
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