
FiberBestorp

Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp



Agenda

➢ Föreningsstämma
➢ Information om projektet
➢ Frågor



Föreningsstämma
● Val av mötesordförande och protokollförare
● Godkänna röstlängd
● Val av justeringsmän
● Föreningsstämman behörigt utlyst?
● Fastställa dagordning
● Styrelsens redovisning med revisor kommentar
● Fastställande av resultat / balans-räkningen
● Ansvarsfrihet åt interimsstyrelselen?
● Arvoden till styrelse / revisorer?
● Medlemsavgift nästa verksamhetsår?
● Antal styrelseledamöter / styrelsesuppleanter?
● Val av styrelseledamöter / styrelsesuppleanter
● Val av revisorer / revisorssuppleanter
● Val av valberedning
● Övriga ärenden



Ekonomi

Intäckter
217 hushåll a’ 800:-

Utgifter
Registrering förening 1100:-
Bokföringsprogram 1100:-
Kostnad bank (bankgiro) 62,50:- (250:-/år)



Förening och medlemskap

➢ Information 
○ e-post 
○ hemsida
○ anslagtalvor

➢ Medlemsavgift 100kr/år
○ Fakturering via e-post



10-steg till bredband
1. Undersöka intresset
2. Intressenanmälan
3. Bilda ekonomisk förening  ->  FiberBestorp
4. Projektering
5. Söka eventuella bidrag 
6. Se över befintliga avtal, bindningstider
7. Upphandling
8. Bygga nätet
9. Inmätning och anslutning

10. Använd det nya bredbandet



Vem gör vad?
➢ Nätopertören bygger stamnät
➢ FiberBestorp bygger områdesnät 
➢ Villaägare eller entreprenör

○ Gräver på tomt / håltagning in i huset
➢ Entreprenör

○ Blåser fiber och monterar villaägarens utrustning
○ Mäter in och dokumenterar nätet

➢ FiberBestorp äger nätet i 1-5 år (tid beroende av bidrag) 
➢ Nätopertören står för drift och övervakning från start



Nätbyggande



Affärsmodell
➢ Nätopertör

○ Anslutning till fibernätet
➢ Föreningen

○ Kostnad för grävning, förläggning av tomslang, 
material exkl bidrag

➢ Bidrag
○ För hela projektet



Tidplan
➢ Föreningen bildad i augusti 2014
➢ Betalning av insats/medlemsavgift oktober 2014 
➢ Projektering hösten 2014
➢ Presentation projekteringen vintern 2014
➢ Betalning av deltagande feb-mars 2015
➢ Bygga nätet våren-sommaren 2015
➢ Aktivering av nätet efter sommaren 2015
➢ Föreningen upplöses våren 2016



Medlemmar
212  Medlemmar



Tillsamman är vi starka

● Stort antal medlemmar
● Två mycket intresserade nätopratörer

○ Utsikt

○ Skanova/Telia

● Bjudit på två grovprojekteringar



Vad händer nu

● Upphandla nätoperatör
● Genomföra projektering
● Upphandla entreprenaden
● Söka bidrag



Kostandsuppskattning

● Kommer inte överskrida ursprungliga 
uppskattningar 
○ 18 000 till 20 000 kr per fastighet efter bidrag



Frågor

➢ Gemensam frågestund…
  
➢ Frågor i smågrupper...


