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Föreningsinfo

- Uppdatering av ansökan

- Beslut om stöd, 2 December 2016

- Upphandling, 5/12 2016 - 4/1 2017

- Fortsatt projektplanering

- Tillsatt en arbetsgrupp samt en besiktningsman

- 214 medlemmar på 244 fastigheter

- Ansökt hos trafikverket



Föreningsinfo

- 10st styrelsemöten under 2016 
- 4st under 2017

Gunnar Ingvarsson


Förbereda upphandling, träffa HEAB, 
sortera anslutningsavtal, rita karta mm..

- Utbildning om bidrag med Länstyrelsen

- ca:10st träffar utöver 



Dagordning

§ 1 Val av ordförande vid stämman och anmälan av    
stämmoordförandens val av protokollförare

§ 1

§ 2 Godkännande av röstlängden
§ 3 Val av två justeringsmän
§ 4 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den 
fastställda balansräkningen ska disponeras

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
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Dagordning

§ 10 Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

§ 1

§ 11 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
§ 12 Val av styrelsens ordförande
§ 13 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
§ 14 Val av valberedning, minst 2 personer, varav en 
sammankallande
§ 15 Beslut om att ändra i stadgarna enligt styrelsens 
förslag
§ 16 Övriga ärenden

§ 9 Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna



Två fastigheter (Avstyckningsbara) 
Två insatser, 15-20.000:-/fastighet 
Två anslutningsavgifter, 2.500:-/fastighet

En fastighet 
En insats, 15-20.000:- 
En anslutningsavgift, 2.500:- inkl moms

En fastighet två bostäder (ej avstyckningsbart) 
En insats, 15-20.000:- 
En anslutningsavgift, 2.500:- inkl.moms 
En extra anslutningsavgift, 6.500:- inkl.moms

En fastighet med 3 lägenheter 
En insats, 15-20.000:- 
En anslutningsavgift, 2.500:- inkl.moms 
2st extra anslutningsavgifter, 6.500:- inkl.moms/st

Ange antal extra 
anslutningar på 
anslutningsavtalet Ange antal extra 

anslutningar på 
anslutningsavtalet



Projektet  

- Budget: 7-9 miljoner

- Insats: 15.000-20.000:-

- Anslutningsavgift: 2500:- Inkl.moms

- Entreprenad klar 30 september 2018

- Extra anslutning: 6500:- Inkl.moms

- Driftsatt senast 30 november 2018





Upphandling  

Totalentrepenad Kommunikationsoperatör 



Totalentrepenad  

- Slängförläggning/återställning Ca: 47.000m

- Material (Skåp, slang, fiber, väggdosor,   
material för dragning inomhus mm.)

- Svetsning av fiber, från nod till abonnent

- Inmätning, testning och dokumentation

- Tryckningar under väg/järnväg



Vårt antagande  

- Stakning av schaktväg

- Nedtagning och uppsättning av staket

- Röjning & nedtagning skog för schaktväg

- Gräva inom egen trädgård



Kollektivavtal 



Kollektivavtal 



Telia Öppen Fiber 


