Informasjon/oppsummering fra styret 2019
Det har i 2019 blitt avholdt 10 styremøter, samt en «åpen kveld» den 26/9 hvor vi viste frem og besvarte
spørsmål om våre tjenester.
Vi hadde pr. 31.12.19 997 tilknytninger, hvorav 68+16 fra Kjøvangen.
I hele nettet har vi konkurranse fra store, nasjonale fiberaktører. Vi har økende antall kunder på
bredbånd, mens tendensen er synkende på tradisjonell tv-tjeneste. Den generelle markedsutviklingen er
synkende for tradisjonell, lineær tv.
De viktigste forbedringene og investeringen som er gjennomført i år er:
Oppgradert nett i Bergstien
Installert fiber til Dueveien/Svaneveien
Installert fiber for kunder i Sagaveien og Storgata
Klargjort for fiber til kunder i Havnegata 3 og Strandgata
Kabelskade/graveskade i Sonsveien er permanent reparert.
Trekkerør til Skoglundkollen/Husjordløkka og mellom Sletta og E6
Planlagt/gjenstående:
Vurdere fiberutbygging i Gartnerveien/Brevikåsen
Infrastruktur langs Kolåsveien (sentrum) ved etablering av fortau
Følge med på nybygging og evt nye boligområder
Vurdere fiberutbygging på Vollehagen (koaks er midlertidig reparert)
Vurdere fiberutbygging i nærliggende områder hvor vi har fiber-tilgang (f eks Atlanticgården,
Labobakken, Løkkeveien, Brevik)
Vurdere fiberkabel til Ringveien
Bytte av viktige servere (bredbånd)
Listen er ikke uttømmende eller prioritert
Generelt sett er det få driftsavbrudd i nettet og vi bedømmer stabiliteten som god. Når noe feiler hos
enkelte kunder, er erfaringen at det som regel gjelder interne saker – som trådløst nettverk inne i huset
eller feil med kabel mellom vegguttak og utstyr.
Den største (dyreste) feilen har vært reparasjon av hovedkabel i Storgata/sentrum, hvor det oppstod feil
i romjula 2018 med påfølgende reparasjon (graving) vinteren 2019. Fiberen som ble graveskadet i
Sonsveien har blitt permanent reparert. Vi møtte skadevolder i forliksrådet og fikk dekket det meste av
vårt krav. Enkelte forsterkere har gått og blitt byttet. Det gjelder også en fiberforsterker. I juni gikk det
noen kraftige tordenbyger som tok knekken på noe utstyr i nettet og hjemme hos kunder.
Antall bredbåndsabonnenter har økt gjennom hele 2019, noe vi er svært godt fornøyd med! Vi har stor
konkurranse i området på disse tjenestene, og vi er glad for at våre medlemmer (eiere), som også er
våre abonnenter, setter pris på vår lokale tilstedeværelse og service, og at man ønsker å beholde
lokale aktører og et lokalt næringsliv. Av samme grunn kjøper vi også alle de tjenestene vi kan lokalt.
Styret anser økonomien som stabil og god. Driftsresultatet bærer preg av store avskrivninger
(investeringer som er tatt, men med regnskapsmessig avskrivinger over 3-5 år). Forutsetningene for
fortsatt drift er gode, selv om selgerne til våre konkurrenter fortsatt forsøker å hevde det motsatte.
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