Verksamhetsplan och framtidsstrategi för Resö Fiber
Resö Fiberförening har som ändamål nu och framgent att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att via ett eget fiberoptiskt-kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna
nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.
Geografiskt erbjuder vi fiberanslutning till enskilda och juridiska personer på Resö, Galtö,
och fastlandet i närområdet. Vi har ca 500 medlemmar idag, mot ca 400 vid starten 2014. Fler
betalande medlemmar är önskvärt av flera anledningar, t ex så sänker det var och ens andel av
de fasta kostnader vi har. Det sagt, så bedriver vi inte aktiv uppsökande verksamhet, men har
en hemsida med bra information till potentiella medlemmar. Vid nybyggnation av såväl hus
som ledningsnät för el eller vatten tillser vi att tomslang för fiber samförläggs.
Vår strategi är att förvalta nuvarande nät på bästa sätt, och till lägst möjliga kostnad utan att
äventyra högt ställda krav på driftsäkerhet och kvalité. Vidare så skall vår verksamhet
betecknas av en strävan mot minimal risk, maximal transparens, och ett långsiktigt hållbart
agerande av oss och underleverantörer.
Att själva äga, drifta och besluta över vårt nät och dess tjänster ger stora fördelar både
ekonomiskt och frihetsmässigt. Förutsättningen att kunna driva detta vidare i egen regi är
dock en engagerad och kompetent styrelse. Här har föreningens alla medlemmar ett enskilt
och kollektivt ansvar.
Flera i styrelsen har varit engagerade sedan 2012, och vi ser idag ett behov av såväl förnyelse,
föryngring och inte minst en bättre genusbalans.
Resö Fiber bör också söka ökad samverkan med grannföreningarna för att på så sätt bli
starkare i t ex den regelbundna upphandlingen av kommunikationsoperatör som vi gör vart
femte år.
Finansiellt är ambitionen dels att åstadkomma ett svagt positivt resultat, och dels hålla
föreningens tillgångar i princip konstant, dvs att nedskrivningen av anläggningen balanseras
med vårt banktillgodohavande.
Avslutningsvis kan vi konstatera att i dagens samhälle är behovet av snabba och tillförlitliga
nätuppkopplingar mycket viktigt. Det möjliggör för oss alla att leva, arbeta och bo i en
glesbygd. Coronakrisen 2020 visade på ett kraftigt ökat digitalt kommunikationsbehov.
Likaså ser vi en hemmiljö med allt mer uppkopplad utrustning såsom larm, övervakning, och
utrustning för sjukvård. Vårt fibernät är viktigt, och blir ännu viktigare imorgon.
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