Verksamhetsberättelse 2013
SellNet Ekonomiska Förening
Verksamhetsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ordförande
● V. Ordförande
● Kassör
● Sekreterare
● Ledamot
● Ledamot
● Ledamot

Björn Alsmark
Rikard Ohlin
Kent Norman
Sam Carlson
Christer Nilsson
Johan Nätt
Ingrid Fredriksson

Samt suppleanter
● Karina Magnusson
● Inger Reuter Johansson
Styrelsen hade 18 protokollförda sammanträden under året samt årsmöte den 16 maj.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
● Gunilla Norman
● Gunnar Helg
Revisorer
● Birgitta Danielsson
● Annelie Jelgert

Viktiga händelser under året
Vintern var sträng och tjälen djup därför präglades årets första månader av förberedelser,
administrativt arbete, markavtal, justering kartor etc.
Grävningen återupptogs efter vinteruppehållet första veckan i maj.
Ett stort grävlag med dubbla maskiner samt ett med en mindre maskin arbetade åt Sellnet.
Dessutom så användes en minigrävare för att komplettera med skåp som vi ej fått levererade
under 2012.
Svar från vinterns administrativa arbete med ansökningar mot Trafikverket och Länsstyrelsen
började komma in under våren och därmed kunde kartor låsas.
Ånets önskan om att prioritera stamnät före föreningsnät följdes. Dock så försökte vi alltid ta med
anslutande föreningsnät för att gå fram på ett kostnadseffektivt sätt och slippa gå tillbaka och
komplettera.
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Den 16 maj hölls årsmöte på Tjolitta. Uppslutningen var god och ca 90 personer var närvarande.
Årsmötet följdes av frågestund där mycket handlar om tekniken inne i fastigheten. Denna typ av
frågor är svåra att besvara då man ej hade valt KO (kommunikationsoperatör).
Sellnet har under 2013 undertecknat samverkansavtal med Ånet och deltar i arbetet med Ånet via
paraplyorganisationen NFF (Nordmarkens Fiberförening). Mycket av vårt arbete bedrivs med
hjälp av Ånet som står för inköp av material, grävtjänster, samförläggningar samt
sjökabelförläggning.
Ånet har även övertagit projekteringen och hjälpen med administration kring kartunderlag från
Bynet som projekterat nätet initialt.
Vid månadsskifter maj/juni startads fiberblåsningen. Upphandlingen av blåsning och svetsning
vanns av NSI, Nordisk FiberInstallation.
I början av juni kom äntligen beskedet att Sellnet beviljats projektstöd till kanalisation från
Länsstyrelsen.
Grävarbetet pågick under största delen av sommaren med kort semesteruppehåll.
Hermanssons Gräv AB var behjälpliga som underentreprenör till Amnelinds Skogstjänst KB på
sträckorna Snarkil och kring golfbanan.
Sjökabelförläggning startades upp i Järnsjön. Vi fortsatte vidare med Svensbysjön och Bysjön.
Arbetet med sjökabelförläggning pågick i Östra Silen långt in på senhösten. Dock lyckades man
färdigställa Östra Silen innan isen började lägga sig i vikarna.
Den 28 november hölls ett medlemsmöte på Tjolita. Även detta var välbesökt.
Mötet gästades av Annelie Pettersson från Ånet samt Carl Kvaldén från NSI som båda redogjorde
för sin verksamhet samt svarade på frågor från deltagarna. Sellnet redogjorde för status i projektet
och presenterade förslag på fastighetsinstallation till vilket medlemmarna ställde sig positiva.
I november begärde Rikard Ohlin entledigande från sitt uppdrag som vice ordförande i Sellnet.
Till ny vice ordförande valdes Ingrid Fredriksson. Tidigare suppleant Inger Reuter Johansson tog
Ohlins plats som ordinarie ledamot.
Grävarbetena avslutades innan jul och under 2013 utfördes:
Ca 76 km schakt.
Ca 15 km samförläggningar.
Sjökabelförläggning i alla sjöar utom i Tjärn och Stora Bör.
Blåst ca 58 km fiber.
Totalt har vi under 2012-2013 utfört ca 120 km schakt av totalt 154 km.
Kvarstående sträckor är både schakt och luftdragningar.
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Vid årsskiftet hade föreningen 353 betalande medlemmar och 401 fastighetsägare hade skrivit
under bindande anslutningsavtal. Resterande medlemmar betalade under första kvartalet 2014 och
vi avslutade 2013 med 433 betalande medlemmar.

........................
Björn Alsmark, Ordförande

.......................
Kent Norman, Kassör

.......................
Sam Carlson, Sekreterare

.......................
Ingrid Fredriksson, Vice ordförande

.......................
Christer Nilsson, Ledamot

.......................
Inger Reuter Johansson, Ledamot

.......................
Johan Nätt, Ledamot

Sida 3 (3)

