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Förenade Fiberbyar Ekonomisk Förening Nr 1 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

 
Styrelsen för Förenade Fiberbyar får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2015 

 

 

Styrelsen har bestått av  Gertrud Olsson ordförande 

   Eivor Frestadius sekreterare 

   Leif Fagerlind kassör 

   Mikael Eklund ledamot 

Malin Nilsson ledamot 

Ulf Magnusson ledamot 

Björn Stranne ledamot 

Erik Ohlsson  ledamot 

Gunilla Schröder suppleant 

Kerstin Torgersson suppleant 

Berit Westerberg revisor 

Gisela Andersson revisor 

    

Valberedning  Leif Frestadius 

   Fredrik Nilsson 

 

 

 

 

 

 

Föreningen arbetar för fiber till byarna Björkvattnet, Borgvattnet, Görvik, Fullsjön, Köttsjön 

och Sörviken. 

 

Under året har styrelsen haft 1 årsmöte, 1 konstituerande möte samt 6 protokollförda 

styrelsemöten, 1 möte med politiker och tjänstemän från kommuner mm angående  

samordning av Skanovafiber genom Sverige, 2 medlemsmöten och 1 ett extra årsmöte för 

revidering av stadgar.  

 

Via media fick föreningen reda på att Skanova ska dra en fiberkabel för Facebooks räkning 

från Örebro-Luleå. Denna kabel går genom både Görvik och Sörviken. Styrelsen tog då 

kontakt med Strömsunds kommun för att uppmärksamma kommunen på eventuell 

samförläggning. Kommunen tog kontakt med Skanova som fick nej till samförläggning.  

 

Efter det beskedet tog styrelsen kontakt med generaldirektören för Post- och Telestyrelsen, 

Göran Marby, kommunchefen i Strömsunds kommun, Anders Andersson, Sveriges Television 

och lokala medier. Efter flertal möten och telefonkontakter med Skanova kom Förenade 

Fiberbyar och Skanova fram till en lösning som gjorde att byarna Görvik och  

Sörviken  kommer att få koppla in bynäten på den stora transportkabeln. 
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Under denna tid framkom det att både Länsstyrelsen i Jämtland och Strömsunds kommun 

varit medveta om att transportkabeln skulle dras genom länet. Styrelsen beslöt då att 

sammankalla representanter från länsstyrelsen, region Jämtland/Härjedalen, länets 

riksdagsledamöter samt kommunpolitiker, Hela Sverige ska Leva och SVT. Syftet med detta 

möte var att uppmärksamma de olika parterna på att förbättra samarbetet i bredbandsfrågan på 

alla nivåer i regionen. 

 

Efter ett möte med politiker, tjänstemän, ServaNet och styrelsen i Borgvattnet den 19 augusti 

2015 framkom att Ragunda kommun via ServaNet kommer att söka medel ur strukturfonden 

för att binda samman byarna Stugun-Mårdsjön-Öravattnet-Skyttmon-Borgvattnet-Fullsjön-

Björkvattnet till länsgränsen. På sikt kommer Ragunda kommun via ServaNet att bygga ut 

fibernätet i dessa byar. 

 

Med vetskap om detta beslöts att byarna i Ragunda kommun träder ur Förenade Fiberbyar 

från 2015-10-11 då behovet av föreningen saknas i dessa byarna. 

 

Medlemmarna i byarna Köttsjön, Borgvattnet, Fullsjön och Björkvattnet erbjöds att antingen 

få medlemsavgiften återbetald eller att efterskänka den till respektive byalag eller förening 

Merparten av medlemmarna beslöt att efterskänka insatsen 100 kr per hushåll. 

 

Beslöts att föreningen  använder 9.000 kr av medlemsavgifterna, som hör till Görvik och 

Sörviken, för att annonsera om upphandling av tjänster för kommande fiberbyggnation. 

 

Föreningen har startat upp en egen hemsida www.forenadefiberbyar.se som administreras av 

Marie Schröder. Där kan man ta del av samtliga protokoll, stadgar mm. 

 

I november hölls ett medlemsmöte främst för medlemmarna i Görvik och Sörviken. Där 

informerades om samarbetet mellan Förenade Fiberbyar och Skanova. Projektering av 

bynäten och finansiering av näten redovisades. Ansökan till Länsstyrelsen om stöd är 

inlämnad i oktober och besked kommer i januari 2016.  

 

Anslutningsavtal, markavtal, drift- och underhållsavtal är underskrivna av samtliga 65 

medlemmar som ska vara inkopplade på fiber. Anslutningsavgiften ska vara inbetald senast 

31 januari 2016.  

 

En omröstning om att äga eller sälja nätet genomfördes. Majoriteten röstade för att på sikt 

sälja nätet. 

 

Ett extra årsmöte hölls för att rösta fram nya stadgar som enbart berör Görvik och Sörviken. 

Dessa stadgar ska antas på kommande årsmöte i februari 2016. 

 

Föreningen har också beslutat att bli medlem i Hela Sverige ska Leva dessutom är föreningen 

redan medlem i Coompanion där vi har tillgång till rådgivning om föreningsverksamhet och 

juridisk hjälp.  

 

Under 2015 har vår saknade styrelsemedlem Ulf Magnusson, Fullsjön avlidit.   

 

 

http://www.forenadefiberbyar.se/
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Mikael Eklund Malin Nilsson  Björn Stranne 
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