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Förvaltningsberättelse / verksamhetsberättelse för år 2017

Styrelsen för TKF Fiberförening Ekonomisk Förening  redovisar i korthet händelserna under verksamhetsåret 
2016 vilket är fjärde året fibernätet varit i drift och levererat internettjänster.
Föreningens likviditet och soliditet är god. Resultatet för år 2017 uppvisar ett överskott som efter avskrivning 
uppgår till 14,630 kr.
TKF.s långsiktiga målsättning är att leverera bredbandstjänster via fiber av högsta kvalité för lägsta möjliga 
kostnad till föreningens medlemmar. Fibernätet har idag 226 (220) fiberanslutna fastigheter.
TKF Fiberförening levererar tjänsterna internet (upp till 1000 Mbit.s), IP-telefoni och IP-TV till anslutna 
medlemmar. 

Inga arvoden eller annan ersättning har utbetalats till styrelsen, allt styrelsearbete har utförts ideellt.
Som en uppmuntran till styrelsen, revisorer och valberedning bjöds samtliga på gemensamt julbord.

Kommunikations och tjänsteoperatör (KO) är Net at Once  AB i Växjö, avtalet löper ut 2018. Styrelsen beslöt 
efter att fått in pris från annan KO att förlänga avtalet med NetAtOnce. Det nya avtalet som träder i kraft 2019-01-
01 innebär att medlemmarna redan från årsskiftet 2018-01-01 får ett bättre TV-utbud utan kostnadshöjnig samt 
möjlighet att få ny router vid fel på den gamla utan kostnad. För medlem som önskar uppgradera sin router till 
senaste modell till reducerat pris är detta också möjligt från 2018-01-01. När den nya avtalsperioden startar blir 
priset något lägre än dagens. En stor fördel att behålla nuvarande KO är också att medlemmarna slipper att byta 
teknisk utrustning i hemmet samt undviker visst driftsstopp av fibernätet.

Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten under det gångna verksamhetsåret. TKF fiberförenings 
stämma hölls 2017-05-08. På den lugna stämman deltog19 röstberättigade medlemmar.

Under året har sex nya fiberanslutningar installerats och ytterligare en projekterats. Det finns fortfarande ett 
intresse att erhålla fiber från TKF-nätet från de som idag fortfarande ej har anslutning ochTKF.s fibernät är 
dimensionerat för möjlighet att koppla in de kvarvarande fastigheter som idag ej är anslutna. 

Föreningens fibernät finns på ”Ledningskollen”, vid grävning på eller i närhet av fibernätet gör TKF en 
kostnadsfri utsättning med hjälp av signalgenerator som är samägd med Tämta och Borgstena fiberföreningar. 
TKF har löpande SLA-avtal med Eltel Network som garanterar att tekniker vid större fel startar felavhjälpning 
inom fyra timmar från de blivit larmade dygnet runt under alla årets dagar.

Telias kopparnät i Tärby och Komlösa stängdes ner våren 2017, delar av detta är raserat men det mesta finns 
fortfarande kvar till stor del oftast inväxt i trädkronor.
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