
 

 

 

 

 

Årsberättelse Verksamhetsåret 2013 
 
Styrelsens sammansättning och övriga föreningsfunktionärer  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning  

Ordförande: Lars Åkesson  

Ledamöter: Björn Lundström (kassör) och Mikael Hjalmarson (sekreterare)  

Suppleant: Birgit Lindkvist  

Övriga funktionärer: 

Revisor: Jan Lundin  

Valberedning: Jan-Erik Liwenborg  

 

Verksamhetsåret  
BBF’s verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.  

 

Föreningens medlemmar  

Föreningen hade 96 medlemmar under verksamhetsåret.  

 

Genomförda möten och övriga aktiviteter  

 Under året har styrelsen haft 10 protokollförda möten, varav ett konstituerande möte. Därutöver 

har styrelsen haft kontakt med varandra per telefon och mejl.  

 

 Årsmötet genomfördes den 16 maj 2013.  

 

1. Lars Åkesson omvaldes till ordförande  

2. Björn Lundström och Mikael Hjalmarson omvaldes till ordinarie ledamöter  

3. Birgit Lindkvist omvaldes till suppleant  

4. Jan Lundin omvaldes till revisor 

5. Jan-Erik Liwenborg omvaldes till valberedning  

 

 Möten samt telefonkontakt med Teknikbyrån och Ownit har pågått fortlöpande under året, bl.a. 

på grund av  

 

1. Frågor om kapaciteten/hastigheten på bredbandet samt trasiga boxar/noder  

2. Genomgång och diskussion kring nya avtal med Teknikbyrån  

3. Nyanslutningar av tillkommande medlemmar  

4. Uppgradering av systemet (för att möjliggöra inträde av nya medlemmar i BBF)  

 

 Björksätra Samfällighetsförening (BSF) har inträtt som medlem i BBF, för att kunna erbjuda 

hyresgäst av kvartersgården bredbandsanslutning. Detta har möjliggjorts genom att passiv 

medlem lånar ut sitt uttag i befintlig utrustning.  

 

 Styrelsen har utöver styrelsemötena träffats under en årlig middag.  

 

 Enkät till medlemmarna om intresse för nyanslutning i samband med uppgradering av 

utrustning har genomförts.  

 

 På Post- och Telestyrelsens årliga begäran har uppgifter om BBFs bredbandsnät och anslutna 

fastigheter lämnats in.  
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 Styrelsen har, enligt stadgarna, skickat ut information via e-post. 

 

 Serviceavtal för noder har sagts upp (inför kommande uppgradering). En delaktivitet för att 

finansiera uppgradering av utrustning. 

 

 BBF har övertagit fakturering av bredbandsavgift från Teknikbyrån genom att gruppavtal 

tecknades mellan BBF och Teknikbyrån. En delaktivitet för att finansiera uppgradering av 

utrustning.  

 

 Betalningsviljan för medlemsavgiften har varit god.  

 

 

 

Åkersberga 2014-04-24 

 

  

 

 

Lars Åkesson     Mikael Hjalmarson   Björn Lundström  
Ordförande     Sekreterare     Kassör  

 

 

 

 

Birgit Lindkvist  

Suppleant   

 


