Lysvik Fiber Ekonomisk Förening

Årsberättelse 2017
2017 har för föreningen varit ett år som med avseende på anläggningen fungerat väl
och utan några överraskningar. Vi har fått ytterligare någon medlem som anslutits
till nätet. I detta fall låg fastigheten nära befintlig sträckning vilket innebar att
kostnaden blev, om än avsevärt dyrare än för ursprungliga medlemmar, ändå
relativt billig med tanke på att alla tidigare rabatter etc. nu upphört.
Det vi nu vet är att kopparnätet försvinner från 2019 vilket antagligen betyder att
föreningen får förfrågningar om nyanslutningar framöver. I dagsläget har det inte
inneburit nya förfrågningar.
Styrelsen har under året varit starkt engagerad i att få registrera ledningsrätt på hela
anläggningen. Detta är ett mycket stort jobb för oss och övriga fiberföreningar i
Sunne kommun men även för Lantmäteriet som redan är hårt ansträngt. Vad detta
innebär har styrelsen tidigare informerat om och det ligger en redogörelse om detta
på vår hemsida. När detta väl är klart betyder det att vi får avsevärt enklare att hålla
reda på hur våra anslutna fastigheters ägande förändras. En mycket stor förbättring
för föreningen och dess medlemmar och inte minst för styrelsens arbete.
Som meddelades vid föregående årsmöte har föreningen en tvist med Länsstyrelsen
där föreningens styrelse anser sig blivit vilseledd. Länsstyrelsen har innehållit del av
beviljat statligt investeringsstöd med hänvisning till att ett villkorsfel beträffande
statligt bidrag noterats. Felet är emellertid initierat av Länsstyrelsen själv men man
har inte velat erkänna sitt felaktiga agerande trots att föreningen har presenterat
skriftlig dokumentation som bekräftar det felaktiga agerandet. Föreningens styrelse
driver frågan till högsta instans – Högsta Förvaltningsdomstolen - (kostnadsfritt för
föreningen) då vi anser att det är principiellt viktigt för medborgarnas förtroende att
myndigheter erkänner ev. begångna fel och att man är noga med att ta ansvar för
dem. Överklagandet till Högsta Förvaltningsdomstolen kommer att vara tillgängligt
på föreningens hemsida.
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