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MEDLEMSMÖTE  

Förenade FiberbyarNr 1  ek för  

Görvik 2015-11-14 klockan 14.00  

Deltagarlista bifogas protokoll, numrerat som bilaga nr 1.  

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande i Förenade Fiberbyar ek. Gertrud Olsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Val av ordförande 

Till mötesordförande valdes Ulf Schröder.  

 

3. Val av sekreterare  

Till sekreterare för mötet valdes Anna Olofsson Frestadius.   

 

4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

Till justerare tillika rösträknare valdes Knut Karlsson och Ingrid Hemmingsson.  

 

5. Hur finansierar vi fiberutbyggnaden? Vad kräver banken för motprestation? Vad är Skanovas krav? 

Den budgeterade kostnaden för utbyggnaden är 2 726 600 SEK. Stöd är sökt hos Länsstyrelsen på 50% av 1 363 300 

SEK. Budgeteringen är gjord utifrån 70 anslutningar. I dagsläget finns 65 anslutningar. Detta innebär att kostnaderna 

troligt kommer att minska, liksom stödet från Länsstyrelsen. Föreningen erhåller 50 % av den kredit som kommer att 

nyttjas. 16 januari 2016 ges besked från Länsstyrelsen. Från banken är kravet minst 70 deltagande hushåll och att varje 

hushåll betalar 8 000 SEK senast 2016-01-31. Till banken skall 70 hushåll  varje månad betala in 233 kronor + ränta. 

Vid eventuell fördyring kommer alla hushåll vara med och betala. Går också att betala 16.400 kronor som ett 

engångsbelopp. 

 

Ytterligare information om dessa frågor har delgivits medlemmarna i samband med utskickad kallelse och 

presenterades under mötet. Denna information bifogas protokollet i bilaga 2. 

 

6. Vad kostar det att få in fiber in i ditt hus? Vad händer om jag/vi inte betalar in kontantinsatsen och 

resterande del av insatsen?  

Total insats för varje medlem (baserat på 70 medlemmar) är 16 400 SEK.  

Vidare förhandling kommer att ske med banken då det i dagsläget enbart är 65 anslutningar. I och med att det är färre 

som det nu ska grävas till kommer summan om 16 400 SEK sannolikt att minska. Beloppets storlek måste dock 

reserveras med anledning av de 5 avhoppen. Totalt har 9 medlemmar klivit av. Under 65 anslutningar kommer 

fiberdragning ej kunna genomföras på grund av Skanovas krav. 

 

Information om dessa frågor har delgivits medlemmarna i samband med utskickad kallelse och presenterades under 

mötet. Denna information bifogas protokollet i bilaga 2. 

 

7. Ska vi i föreningen äga nätet själva eller sälja nätet? Diskussion om vad det innebär. 

Jämförelse har gjorts med ca 20 föreningar runtom i Sverige varav en av dessa äger sitt nät själva. Övriga har sålt nätet 

till exempelvis berörda kommuner, Telia, Skanova eller annan operatör.  

 

Möjlighet finns även att hyra ut nätet men detta är nyligen uppkommen information och styrelsen för föreningen har 

inte hunnit att se över detta ännu.  

 

Ytterligare information om dessa frågor har delgivits medlemmarna i samband med utskickad kallelse och 

presenterades under mötet. Denna information bifogas protokollet i bilaga 2. 

 

8. Genomgång av markavtal, medlemsinträde/avtal och drift- och underhållsavtal.  

Nytt markavtal har upprättas i enlighet med Skanovas krav och Lantmäteriets avtal. Detta innebär att tidigare markavtal 

är makulerade. Detta tillsammans med medlemsinträde/avtal samt drift- och underhållsavtal skall vara styrelsen 

tillhanda senast fredag den 20 november 2015.  

 

Ytterligare information om dessa frågor har delgivits medlemmarna i samband med utskickad kallelse och 

presenterades under mötet. Denna information bifogas protokollet i bilaga 2. 
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En fråga kom upp under mötet varför drift- och underhålls kostnaden ska betalas månadsvis. Svar på frågan är att för att 

föreningen ska få lyfta moms  kräver Skattemyndigheten att föreningen fakturerar med moms månadsvis. 

 

9. Beslut om att sälja eller behålla nätet 

Sluten omröstning gjordes med principen en medlem, en röst. 65 röster varav 51 röstade för att sälja nätet och 5 för att 

behålla nätet. Mötet finner principbeslut om att sälja nätet.  

 

  Utfall:  

  Antal röster på att sälja nätet: 51  

  Antal röster på att behålla nätet: 5  

 

10. Övriga frågor 
- När ska nätet säljas om vi så beslutar? I och med att föreningen sökt medel hos Länsstyrelsen är dessas krav att 

föreningen skall behålla nätet under en viss tid. Detta för att nätet måste driftsättas och under ett antal år måste nätet 

ägas av föreningen. 
- Hur bråttom är det med att bestämma huruvida nätet skall säljas eller behållas? Förslag om bordläggning. 

Detta beslut är ett av karaktär principbeslut varför föreningens medlemmar röstar för att skapa en inriktning i syfte 

att inte tappa fler medlemmar. Föreningen tror att det är sannolikt att fler medlemmar inte hoppar av om det är tydligt 

vilken summa (i dagsläget 16 400 SEK) som gäller. Viktigt att ta beslutet nu så medlemmarna vet vilken inriktning 

som gäller för fiberdragningen.  

- Fördelen med att äga nätet själv är att det blir billigare, redovisade nackdelar till trots. Hur ser ni på det? 

Förutsättningen är att vi själva kan hantera och förvalta nätet, det är inte självskrivet att vi är det. En ansvarig som 

sköter om det skall finnas i varje by. Denna ska bland annat skicka och ta emot räkningar, markera fiber med  mera.  

- Om vi säljer nätet, då får vi en avgift för att använda nätet. Men om vi behåller det ska vi ändå ha ett drifts- 

och underhållsavtal? Om vi behåller nätet själva kommer vi betala för drifts- och underhållsavtal för de tjänster vi 

måste köpa in. Det känsliga kostnaderna som kan komma är nodhusen som el går in i, där blir kostnaderna ganska 

snabbt över 100 000 SEK. Således kan det vara dyrt att äga det själva i längden. 

 

11. Medlemsmötet avslutas 

Ulf Schröder tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

____________________________________ 
Ordförande 

Ulf Schröder  

 

 

____________________________________ 
Sekreterare 

Anna Olofsson Frestadius 

 

 

____________________________________ 
Justeringsperson 

Knut Karlsson 

 

 

____________________________________ 
Justeringsperson 

Ingrid Hemmingsson  


