
Extra föreningsstämma för VästraÄmtervik□NorraFiberförening 
 
Mötet hölls den 14 maj 2013 på hembygdsgården med ett drygt 30-tal deltagare 
 

1. Margaretha Runvik Wickberg hälsade välkommen och Anders Folkesson valdes till 
mötesordförande 

2. Lars Johansson valdes till sekreterare 
3. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Stefan Wickberg och Alf Eriksson 
4. Monica Magnusson redogjorde för kallelsen till mötet och stämman ansågs behörigen utlyst 
5. Dagordningen fastställdes 
6. Fredrik Lindvall gav en lägesrapport.  

a. Offerter på kanalisationens entreprenad hade tagits in och den styrelsen förordade var från 
Empower.  

b. Bidragsansökan är under behandling och styrelsen bedömer att det kommer ett positivt 
besked inom två månader. Villkoren för att få bidrag bedömer inte styrelsen vara något 
problem att uppfylla 

c. Kostnaden för att ansluta sig och få fiber indraget i huset blir 18300 kr förutsatt att alla 65 
som betalat intresseavgiften fullföljer beställningen och förutsatt att statliga bidrag utgår 
enligt kalkyl och att kommunen drar fram sitt stamnät som det är tänkt. I summan 18300 kr 
ingår ett 25%-igt påslag på entreprenörens pris som en gardering mot extraarbete som kan 
uppkomma 

d. Fredrik tryckte noga på att det viktigaste för att få ner kostnaden är att bearbeta de som ännu 
inte gått med 

e. Vill man ansluta två enheter på samma fastighet - lillstuga, verkstad etc. - utgår rabatt för 
anslutning nr 2 och priset idag är 8100 kr. Då måste det vara samma fastighetsbeteckning för 
båda anslutningarna 

f. Man måste teckna markavtal för att få tillgång till bredbandet 
g. Nätet kommer att dimensioneras så att alla fastigheter så småningom kan anslutas 
h. Det föreningen äger är själva rören, kanalisationen, ett nät av tomma rör nedgrävda i 

marken. De som ska driva nätet i fortsättningen, Skanova, äger fibern som de ska blåsa in i 
rören och ser till så att den fungerar som den ska 

i. När allt är klart ansöker föreningen om ledningsrätt för att säkerställa rördragningen för 
framtiden 

7. Styrelsen fick i uppdrag att välja entreprenör 
8. Mötet röstade om två alternativ när det gäller grävningen varvid en överväldigande majoritet beslöt i 

enlighet med alternativ a. nedan medan alternativ b. förordades av 3 deltagare 
a. Att starta grävningen 1 juni eller vid 60 tecknade avtal 
b. Att avvakta till dess alla bidrag är beviljade med risk att försena rördragningen över nästa 

vinter 
9. För att klara det här måste de som vill vara med teckna anslutningsavtal med det snaraste 
10. De som tecknar avtal betalar 19000 kr under juni månad så att föreningen kan betala fakturorna från 

entreprenören. Om det i slutänden blir billigare betalas överskjutande belopp tillbaka 
11. De boende i Folkesgården som vill vara kunder betalar 50% av anslutningsavgiften och resterande i 

ett femårigt avtal med föreningen 
12. Mötet beslöt att ändra § 6 i stadgarna rörande Insats till: 

 
Varje medlem ska delta i föreningen med en insats. Insatsen fastställs på styrelsemöte i samband 
med att alla ekonomiska transaktioner för kanalisationen är klara. Insatsen tillika 
anläggningskostnaden skrivs av på 10 år. Insatsen betalas i enlighet med anslutningsavtalet. En 
insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomisk förening. 
 
För att stadgarna ska ändras krävs ytterligare ett beslut på en föreningsstämma 
 
Mötet avslutades 
 
Justeras: 


