Verksamhetsberättelse 2016
Föreningen DALA-bygdens fiber ekonomisk förening bildades formellt i april 2013 och
registrerades hos Bolagsverket. Dalabygdens fiber omfattar nu såväl byn som landsbygden
och föreningen har 56 medlemmar.
När år 2016 sammanfattas kan styrelsen konstatera att fibernätet är i full drift och medlemmarna har tecknat avtal med olika tjänsteleverantörer, vilket var en förutsättning för
ekonomiskt bidrag till ett öppet nät.
Styrelsen och föreningen har nått målet att färdigställa kanalisation, upphandla fiberfyllning
samt teckna avtal med en kommunikationsoperatör vilket har gett Dalabygden framtidens
infrastruktur för data- och telekommunikation.
Vid årsmötet 2016 utsågs följande styrelse:
Carl-Eric Gabrielsson, ordförande
Mariette Wilhsson, kassör
Agneta Tilly, sekreterare
Mikael Svensson och Anders Johansson, ledamöter
Andreas Fahlgren och Roland Nilsson, suppleanter.
Till revisorer valdes Gunilla Bertelsen och Helene Engström med Pernilla Svärd som
suppleant.
Till valberedning utsågs Kjell-Åke Svensson och Patrik Nilsson.
Styrelsens arbete under 2016


Fibernätet är nu igång och styrelsen arbetar med att följa driften och göra klart
dokumentation och planera för föreningens ekonomi på längre sikt.



Hemsidan www.dalabygdensfiber.se är fortsatt en informationskanal till
medlemmarna och kan användas vid eventuella störningar.



Bankkonton och redovisning fungerar bra för föreningen. Eftersom varje medlem har
avtal direkt med sin tjänsteleverantör sker ingen fakturering via föreningen vilket
håller ner arbete och kostnader för ekonomihanteringen.
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Under hösten 2016 inträffade ett avbrott på fibern och ett antal medlemmar
drabbades. Anledningen till avbrottet visade sig vara råttor som hade gnagt sönder
dels ”huvudledningen” som går från Dala station till nodskåpet vid Församlingshemmet och dels ledningen till bl a Mossagården. Detta var första tillfället med
avbrott och flera medlemmar drabbades. Det visade sig att ansvarsfördelningen
mellan ElTel och Scanova till delar var oklar eftersom del berörda såväl huvudledning som föreningens ledningar. Det framkom också att ett stort antal skåp inte
var ”fyllda” med lekakulor som kan förhindra liknande avbrott. En genomgång av
skåpen gjordes och påfyllning kommer att ske där så behövs. Vid genomgången
upptäcktes också att det saknades lås på en del skåpet, vilket leverantören kommer
att åtgärda. Allt detta har kompletterats av leverantören.



Det har också inträffat ett fel på fiberinstallationen inom en fastighet, som orsakades
av ägaren. Felet anmäldes till ElTel som reparerade men i dessa fall skickas fakturan
till föreningen som i sin tur får fakturerar berörd fastighetsägare. Det är därför viktigt
att föreningen blir informerad av medlemmar om det sker reparationer av t ex fiberinstallationen inom en fastighet.



ElTel överlämnade den 5 december 2016 dokumentationen över fibernätet till
föreningen och därmed börjar garantitiden som är 2 år att gälla. Det innebär att
föreningen från den 5 december 2018 måste teckna ett serviceavtal i de fall det
inträffar störningar.



Försäkring för kanalisation och fiberinstallation sker i samverkan med vattenföreningen.

Föreningens ekonomi
Kostnaden för fibernätet på 766 352 kronor avskrivs med 10 % per år med början 2015.
Efter årets avskrivning på 76 635 blev årets resultat – 75 699 kronor. Årsavgiften var 200
kronor per medlem för år 2016. Dessa pengar täcker kostnader för försäkring, bankkonto
och administration. Föreningen har under året haft utgifter för att komplettera fyllningen i
skåpen.

Framtida arbete för styrelsen.
Samarbetet inom paraplyföreningen inom Falköpings kommun kan ge underlag för framtida
upphandlingar av såväl operatörer som tjänsteleverantörer. Det finns mycket som talar för en
stark utveckling av utbud, en konkurrens avseende priser och föreningens styrelse kan få
goda råd och finna underlag för utökade samarbeten med andra föreningar framöver.
Myndigheter uppmanar också nätägare och föreningar att i framtiden koppla ihop nät för att
minska sårbarheten.
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Carl-Eric Gabrielsson, ordförande

Mariette Wilhsson, kassör

Agneta Tilly, sekreterare
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