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Verksamhetsberättelse Köla Fiber Ekonornisk
Förening - Verksamhetsåret 2020
Styrelsen för Köla Fiber Ekonomisk Förening för år 2020 har varit:
Ordförande Göran Nilsson
Kassör Lena Sjöberg
Sekreterare Torsten Nordn
Ledamöter: Börje Östensson, Ulf Svensson, Christer Lönnroth, Sören Knutsson
Styrelsesu ppleanter: Rolf Rän kteskog, Torbjörn H al lstensson
Revisorer: Björn Andersson, Maria Malmstedt.

Köla Fiber är en ekonomisk förening där styrelsen arbetar helt ideellt for henrbygden,
Nedan kallas Köla Fiber Ekonomisk Förening för KF.

lngen årsstärnma hölls under är 2A20. Regeringens regler med förbud att samlas mer
än 50 personer satte stopp för att hålfla ett årsmöte. Beslutet togs vid styrelsemöte
2020-03-30 att avvakta nya direktiv beroende på smittorisken för Covid 19.
Medlemsavgiften för år 2A2A är 100 kr.
Bokföringshjälp köps av Trude Magnusson i Skillingmark.

KF har avtal från augusti 2017 med Zitius, som härigenom är ansvarigt att driva
byggnationen av fibernätet. Zitius är ett företag inom Teliakoncernen. PEAB är
underleverantör till Zitius och utför kanalisation, fiberblåsning, husinstallationer,
idrifttagning och dokumentation.
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PEAB ska göra allt klart och ordna en slutbesiktning, av oberoende organisation,
innan nätet överlämnas till Zitius.
Ansvaret for nätet ligger hos PEAB tills slutbesiktningen är godkänd.

2A20-12-10 betalades delfaktura 2 tillZitius. Nu har 95% av kontrakterad kostnad för
fibernätet betalats.

Framdriften i proiektet
Senaste tidplanen sa att PEAB skulle ha fibernätet klart och besiktigat2A20-1130. Aven denna utan framgång.
Styrelsen i Köla Fiber har fodlöpande sökt information från byggmotena mellan
Zitius och PEAB, men fått knapphändiga uppgifter.
Viss information har skickats ut på hemsidan, men KF har inte kunnat meddela
och lova reella tidplaner eftersom PEAB aldrig hållit dessa under projektets gång.

Status i fibernätet:
Alla föranmälda medlemmar är inkopplade i nätet från sommaren 2019 och har
fungerat under hela året 2020.
lnformation som KF fått är att inga efteranmälda fastigheter kommer att kopplas in
förrän pågående byggnation är slutbesiktigad och överlämnad till Telia.

Sammanfattning:
Zitius har fortfarande återkommande möten med PEAB för att nätet ska bli klart
och kunna överta ett godkänt färdig installerat nät.
Styrelsen har många gånger framfört missnöjet över hur PEAB har misskött sig
rollen som bySgansvarig.
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Styrelsen tackar alla som varit med och bidragit under året
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