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Årsberättelse 2015
2015 var året då vi fick våra fastigheter inkopplade på det nationella fibernätet och vi kunde således
konstatera att vårt projekt blev lyckosamt. På det hela taget flöt projektet på som vi planerat även
om vi kanske tycker att det tog lite längre tid än vi från början trott. Vi lyckades emellertid hålla
totalkostnaden på en hygglig nivå vilket bekräftas av att vi landade ungefär på riksgenomsnittet per
hushåll.
Engagemanget från medlemmarna har varit stort vilket inte minst visade sig vid förra årsstämman då
Bygdens Hus snabbt fylldes av intresserade medlemmar. Naturligtvis berodde det inte minst på att
inkopplingen av anläggningarna var i full gång och högaktuella.
Styrelsens eengagemang har också varit stort och ett gediget arbete har lagts ner för att projektet
skulle flyta på så smidigt som möjligt. Vi hade därvid stor hjälp av att de olika kompetenserna i
styrelsen väl kompletterade varandra.
Funktionen har hittills varit god och de mindre problem som uppstått har inte varit större än att de
har kunnat lösas relativt väl. Dock förtjänar det att påpekas att den avgrävning av kabeln som skedde
i slutet på året berodde på att Skanova, som enligt avtal har driftsansvaret, – trots att man fått alla
uppgifter och handlingar i god tid – inte hade registrerat in fiberanläggningen och den var därför inte
markerad och synlig vid kontroll via www.ledningskollen.se. Registrering skedde först sedan bristen
påpekats av fiberföreningen efter avgrävningen. (En avplogning av en slang på en åker har sedan
skett under 2016 men då berodde detta på att en entreprenör felaktigt lagt slangen alldeles för grunt
vid passage av en sten – felet påtalades självklart till Eltel och dokumenterades av föreningens
besiktningsman). Det förtjänar i sammanhanget att påpekas att ev. avbrott i fibersignalen skall
anmälas till respektive operatör av alla som drabbats – även om man vet att felet är stort och att
kanske grannen anmält. Föreningen lägger in information på hemsidan om någonting händer så gå
gärna in där då och då.
Vi har fört en diskussion med Länsstyrelsen som hävdade att den upphandling som gjordes inte var
enligt EU-regler. Rejlers hade uppdraget att göra upphandlingen för de tre föreningar som vår
förening (före fusion) ursprungligen bestod av. Länsstyrelsen ändrade själva under upphandlingstiden
förutsättningen genom att uppmana de tre föreningarna att fusionera varför det sammanlagda
upphandlade projektet då passerade en gräns där EU föreskriver offentlig annonsering även om ett
antal entreprenörer bjuds in att lämna offert. Resultatet blev att Länsstyrelsen (som själva är orsaken
till effekten) uppmanade Jordbruksverket att dra av ca 100 tsek av det beviljade stödet till föreningen
pga detta. Länsstyrelsens beslut är överklagat men Jordbruksverket lämnar sannolikt inte besked i
frågan förrän under 2017.
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