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Revision

AB,

och

som ersättare.
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sammankallande,
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Styrelsen

har under

pandemin

året haft nio protokollförda

har dessa sedan april genomförts

Föreningsstärnman

ägde rum den 16 april i Horns

på platsibygdegården
Föreningen
Under
inom

styrelsemöten.

har totalt

och 1l

anslöt

sig digitalt.

546 medlemmar,

året har arbetet

fortsatt

ytterligare
Under

med att ansluta

Under

nedgrävning

fått möjlighet

som inte tidigare

via Teams.

16 röstberättigade

ytterligare

5 st

var

medlemrnar.

och 4 har avgått.

kunder

etableringen

i 3:e chansen.

gavs möjlighet

av området.

I Värings

De fastigheter

att ansluta

sarnhälle

sig. Vi

har

anslutits.

avslutat

med det har föreningen

och digitalt

8 nya har tillkom+'nit

att få stöd även för denna förtätning

hyresfastigheter

året har Ellevio

området

bygdegård
Totalt

etapp 1 och 2 som inte var med vid första

har möjlighet

På gnund av covid-19

digitalt.

varit

av elledningar

att samförlägga

i området

slang för fiber

öster om Väring.

I och

till några fastigheter

i

anslutna.

året har några avgrävningar

skett i nätet.

Störning

i nätet registreras

i en särskild

loggfil.
Styrelsen

har fortsatt

arbetet med slutredovisning

tiden fram till

och med 2022 innan

för ytterligare

förtätning

Slutbesiktning

inom

har deltagit

kornmun

och andra samverkansorgan.

på informationsmöten

Föreningens

medlemi'nar

påminnelser.

För att underlätta

eller e-faktura.

till tjänster

sker. Det ger föreningen

betalar

för Skövdebygdens

sina fakturor

betalningarna

Föreningen

under hösten

möjlighet

med godkänt

att fa stöd

beslutade

planeras

itid,

resultat.

fibersamverkan

Sedan april har dessa möten

oftast

att utöka

etapp 1 och 3.

av etapp 2 och 3 har genomförts

Styrelsen

autogiro

redovisning

områdena

av etapp 3. Vi har fått möjlighet

genomförts

även om det ibland

nu för att vi ska kunna

i Skövde
digitalt.
behövs
använda

i slutet av året att byta bank för att få tillgång

som e-faktura.
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Fiberutbyggnaden
runtom,

s

fiber

förening

gör vi för att vi ska få goda möjligheter

och i Väring.

och flera som varit
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De flesta nyinflyttade

utan fiber

har hittills

drar nu in nytt, till

att bo och verka på landsbygden
övertagit

fibertjänster

självkostnadspris.

där de funnits

Att det finns

fiber

är bra

för dö boende och ett bra sä5argument när någon flyttar. Vi lever i en modern landsbygd!
Styrelsen

vill

på detta sätt rikta

ett stort tack till

alla som medverkat

för att möjliggöra

denna

landsbygdsutveckling.
Väring

25 februari
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