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Verksamhet
Verksamhetsåret 2015 inleddes med framtagande av underlag för upphandling och bidragsansökan.
Styrelsen anlitade konsulter från företaget RALA för att göra en grovprojektering samt utkast till
förfrågningsunderlag. Tillsammans med RALA utformade styrelsen upphandlingsunderlaget samt
underlag för bidragsansökan.
Under mars månad tog föreningen in en anslutningsavgift på 18 900 kr av varje medlem som ville anslut
sin fastighet, varav 100 kr var medlemsavgift för 2015. Efter sista inbetalningsdag som var den 31 mars
2015, låstes området för fiberbyggnation i upphandlingen. Några medlemmar har tillkommit efter detta,
då endast som förtätning inom detta området. Begäran om anslutning från andra områden har fått
avvisats.
Upphandling genomfördes och föreningen fick anbud ifrån Utsikt Bredband AB samt ifrån Zitius i
kombination med Fibergruppen i Sverige AB. Utsikt uppfyllde alla obligatoriska krav i förfrågan och
lämnade enligt i förfrågan anvisad utvärderingsmodell det mest fördelaktiga anbudsförslaget. Föreningen
tecknade utifrån detta avtal med Utsikt.
Föreningen skickade in bidragansökan för bredbandsstöd till Jordbruksverket i mars. Under året har
sedan ansökan kompletteras vid ett flertal tillfällen, utifrån att regelverket förändrats.
Områdesansvariga utsågs för de olika områdena: Sjölundsvägen Andreas Gramfält, Sågarholmen
Svante Gidlund, Lind och Björkbacksvägen Per Sjösvärd,Hasselbacksvägen och Bonäsvägen öster om
järnvägen mm Fredrik Janzen samt väster om järnvägen (ej sågarholmen) Michael Lööw.
Områdesstödjarna stöttade medlemmar med placering av skylt inför grävning på hustomten samt delade
ut slang för förläggning av egen kanalisation.
Medlemmar i etapp 1 rapporterade själva in sig i föreningens register, när de hade fått skylt på plats. De
som valt att lägga/använda egen kanalisation (slang/rör) rapporterade även in kanalisationslängd och
beskrivning.
Utsikt hade anlitat entreprenören Svagströmsinstallationer i Norrköping AB (SvinAB) för byggnationen av
fibernätet i etapp 1. SvinAB anlitade in sin tur Tjällmo Grävmaskiner AB för grävarbete. Arbetet rullade
planenligt, så att innan november månads utgång var samtliga fastigheter i etapp 1 anslutna.
Under byggnationstiden uppdaterades informationen om byggnationen löpande på hemsidan, med bland
annat frågor/svar. Områdesstödjarna besvarade unika frågor kopplade till resp fastighet.
Swedbank har beviljat föreningen en låneansökan, med bidragsbeslutet som säkerhet. Så att föreningen
kan betala etapp2, då slutlig bidragsutbetalning inte sker förrän föreningen betalat och redovisat alla
fakturor för Jordbruksverket.

Medlemmar
Totalt antal 
239 st
, varav 
158 st
anslutits i etapp 1.

Möten
Styrelsen har hållit åtta protokollförda styrelsemöten under perioden samt ett klubbmöte. Däremellan
hålls löpande kontakt inom styrelsen via telefon och epost.

Slutord
Vi ser fram mot att kunna slutföra etapp 2 och vill tacka medlemmarna för förtroendet.
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