Fiberföreningen Karl Johans Väg

org.nr. 802499-6889

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Årsmötet den 2 april 2017
Föreningen har 163 medlemmar. Årsmötet samlade 34 röstberättigade medlemmar.
Valda ledamöter.
Styrelse
Bertil Danielsson ordf.
Bertil Andersson sekr.
Nils Hultin kassör
Dan Mårdberg
Sebastian Adolfsson
Urban Westbye
Lars-Erik Söderström
Örjan Morén suppl.
Bosse Svensson suppl.
Mariah Holgersson suppl.

1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

Revisorer
Håkan Jacobsson
Gunnar Helmersson
Susanne Hestner suppl.

1 år
1 år
1 år

Valberedning
Ove Olofsson sammankallande
Lars-Göran Jönsson
Susanne Hestner

Utdrag ur årsmötesprotokollet från den 2 april 2017.
§ 11 Årsmötet beslutade att ingen medlemsavgift ska tas ut för 2018.
§ 17 Enligt stadgarna kräver upplösning av föreningen beslut med kvalificerad majoritet (2/3)
två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa
möten måste minst två månader skilja.
Årsmötet beslutade att ta ett första delbeslut i avvecklandet av Fiberföreningen Karl
Johans Väg.
Styrelsemöten
Elva (11) protokollförda styrelsemöten har hållits under året, varav tre (3) hölls före årsmötet.
Viktiga händelser under verksamhetsåret
Den 6 mars träffades styrelsen och IP-Only/Bynet. Kristian Westin och Klas Strandberg från
IP-Only/Bynet meddelade en organisatorisk förändring som innebar att Kristian och Klas klev
av projektet och ersattes med Kalle Olander och Viktor Edlund med Viktor som projektledare.
Vid styrelsens möte med Viktor Edlund den 23 maj meddelade Viktor att avtalen med
entreprenörerna var klara liksom tillstånden från Trafikverket och Länsstyrelsen.
Grävarbetena startade tisdagen den 30 maj.
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Viktor framförde önskemålet om en lokal projektsamordnare som på uppdrag av IP-Only
kunde vara behjälplig med tomtprojekteringar före grävning. Förfrågan ställdes till Bertil
Danielsson som åtog sig uppdraget efter styrelsens godkännande.
Per den 7 augusti var fiberstammarna klar från Grytan till Rissnavägen. 113 tomtgrävningar
var utförda och 35 abonnenter hade kopplat upp sig mot fibern.
Vid septembers utgång var 192 abonnenter uppkopplade till fibern. Med komplettringar under
oktober-november har 205 abonnenter signal.
Information
På föreningens hemsida, bredband.mardberg.se har styrelsen via månadsbrev informerat om
läget i fiberprojektet. Månadsbreven har även skickats till mailadresser och delats ut i
brevlådorna. Hemsidan har haft cirka 4000 besök sedan start.
Frågor till föreningen har ställts och besvarats via mailadressen,
fiber.karljohansvag@gmail.com.
Återstående uppgifter för föreningen att utföra och bevaka 2018.
•

Sju (7) fastigheter inom bidragsområdet skall kompletteras i varierande omfattning
med grävning, fiber, ändutrustning och signal.

•

Fjorton (14) fastigheter inom tätortsområdet längs Karl Johans Väg delen E 14Opevägen återstår att anlägga. Enligt Jörgen Persson IP-Only kommer det att utföras
under 2018.

•

Kartorna som tillhör markavtalen skall efter inmätningar av faktiska
ledningssträckningar revideras. Därefter skall markavtalen utväxlas.

•

Eventuella återställningsarbeten som behöver kompletteras efter tjällossningen.

•

Avvecklingen av fiberföreningen.

Invigningsfest
Trots att några medlemmar saknade uppkoppling valde styrelsen att bjuda in till
invigningsfest på Lunne bygdegård. Evenemanget genomfördes i samarbete med
bygdegårdsföreningen. Cirka 100 personer deltog och bjöds på en utsökt buffé och kaffe med
kaka. Vin och öl kunde köpas i baren. Bygdegården var uppkopplad mot nätet och exempel på
nyttan förevisades. Lyckan var fullkomlig.
Styrelsen vill framföra ett tack till alla medlemmar som på olika sätt har bidragit till att
fiberprojektet kunnat genomföras snabbt och smidigt.
Ersättning
Föreningen har enligt avtal fakturerat IP-Only/Bynet 57 050 kronor för utförda ideella arbeten
under projektets genomförande.
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