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Verksamhetsberättelse för Vadensjö Bredbandsförening  
 

verksamhetsåret 2014.  
 

Bildande & ändamål  
 

Vadensjö Bredbandsförening bildades den 27 mars 2003 vid ett stormöte i Vadensjö Byastuga dit 

alla boende i Vadensjö kallats.  
 

Föreningens ändamål är att bygga, äga och driva ett delat lokalt bredbandsnät för boende i Vadensjö 

samt att  

 vara kontaktorgan mot myndigheter, organisationer och tjänsteleverantörer i frågor som rör 

det gemensamma bredbandsnätet  

 vara ekonomisk samordnare för inköp, reparationer, elleverans till anslutningspunkterna och 

annat som kan hänföras till bredbandsnätet  

 efter förmåga förmedla kunskap om datorns användning i bredbandsnätet  
 

Styrelse  
 

Styrelsen har under året bestått av två ledamöter från varje del av byn efter den indelning som 

gjordes i samband med fastställandet av anslutningspunkternas placering.  
 

Ordförande:  Ronny Brorsson  

Sekreterare:  Jonas Nilsson  

Kassör:  Leif Thorsell  

Ledamöter:  Anders Olsson  

 Bo Palm  

 Leif Arnsby  

 Per Magnusson  

 Bengt Ling  

Revisor:  Anita Narfeldt  
 

Styrelsen har under året inte haft något protokollfört sammanträde men naturligtvis informerats om 

alla förändringar via mail. 
 

Medlemmar  
 

Föreningen hade vid utgången av året 68 st. anslutningar. Av de 68 är 66 uppkopplade och 

Vadensjövägen 100D förberedd med TP-kabel in i lägenheten. Dessutom är en obebyggd tomt 

försedd med tom tub. Nya ägare finns dessutom på följande adresser: 
 

Vadensjövägen 103 Kaj Olsson & Therese Sandberg 

Vibyholmsvägen 8 Margareta Stenfeldt & Peter Källquist 

Rönneberga backe 22 Björn Martinsson 

Vadensjövägen 267 Simon Sjölin 

Vadensjövägen 110 Anamma Foods AB 
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Avgifter 
 

En medlemsavgift om 100:- per år t.o.m. år 2007 har uttagits i samband med faktureringen av de 

preliminära avgifterna. Därefter har inga medlemsavgifter tagits ut.  
 

Verksamheten i korthet 
 

Under året tycks de flesta anslutningarna fungerat väl. Några konvertrar i switcharna har bytts ut 

även detta år och har då bekostats av den drabbade fastighetsägaren i enlighet med våra avtal. 
 

Utbetalning av ersättning för kostnaden för elektricitet under de kommande tio åren har gjorts till de 

medlemmar (5st.) som har en switch på sin fastighet. Utbetalningen har beräknats schablonmässigt. 
 

Föreningen bytte den 3 april mailadress till G-mail och har nu adressen: vbf.vadensjo@gmail.com. 

Medlemmarnas tidigare mailadresser via vår domän har också tagits bort. Information om detta gick 

ut till alla via mail den 8 september och den 1 november togs adresserna bort. Tyvärr har långt ifrån 

alla meddelat sin nya mailadress till föreningen. 
 

Under hösten har tomten på Vadensjövägen 57 sålts och villabebyggelse påbörjats. Intresse har 

inkommit om anslutning till VBF. Eftersom det i området finns ytterligare 5 tomter som är eller kan 

styckas av och 4 äldre fastigheter som kan bli aktuella för anslutning kommer ytterligare en switch 

att placeras i området. Tomtuber kommer att läggas ner och kostnaden förskotteras av VBF och 

bokföras som en fordran på aktuell fastighet. Diskussioner förs med den nye ägaren till 

Vadensjövägen 57 om en placering i ett kommande garage vilket är helt avgörande för utbyggnaden. 
 

Förfrågan om anslutning via vår switch på Hällebovägen har inkommit från ägaren till fastigheten 

Fredshög på Länsmannavägen men bedöms inte bli aktuell pga. lång ledningsdragning till vår 

ändpunkt i korsningen av Hällebovägen & Länsmannavägen. 
 

Förslag har väckts av VBF att ansluta byastugan via TP-kabel från någon angränsande fastighet. 

Frågan har överlämnats till Vadensjö Byagille. 
 

Till vår stora glädje har det gamla bageriet nu fått ny ägare. Anamma Foods AB har anslutit sig till 

vårt nät via den fiber som tidigare endast hyrts ut som svartfiber av Landskrona Energi. 

Anslutningen till vår switch i ”Det gula huset” innebär fullt medlemskap i VBF och en avgift för 

detsamma har betalts in till föreningen. 
 

Slutord 
 

Styrelsen vill tacka alla för det gångna året. I övrigt är det vår ambition att även i fortsättningen 

hålla en hög standard på nätet och också ta tillvara alla de möjligheter som bjuds när det gäller 

tjänster på Internet. Att utnyttja molntjänster kommer åtminstone i nuläget att vara fördelaktigt för 

bl.a. mail men också för lagring av data i olika gratistjänster som t.ex. Google Drive, Dropbox och 

OneDrive vilket ökar tillgängligheten för alla som behöver detta. 
 

 

Vadensjö i januari 2015 

            Styrelsen 

mailto:vbf.vadensjo@gmail.com

