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Årsberättelse	  för	  	  
Västra	  Ämtervik	  Norra	  Fiberförening	  Ekonomisk	  Förening	  2012	  
	  
Den	  18	  februari	  bildades	  Västra	  Ämtervik	  Norra	  Fiberförening	  i	  Pekka.	  	  
Till	  styrelse	  valdes:	  
Fredrik	  W	  Lindvall,	  ordförande	  
Margaretha	  R	  Wickberg,	  ordinarie	  ledamot	  
Monica	  Magnusson,	  ordinarie	  ledamot	  
Georg	  Wickberg,	  ordinarie	  ledamot	  
Jesper	  Blomgren,	  ordinarieledamot	  
Bo	  Larsson,	  suppleant	  
Ingela	  Åslund,	  suppleant	  
	  
Dessutom	  utsågs	  Kent	  Wester	  och	  Gunde	  Gunnarsson	  till	  revisorer	  
	  
Under	  2012	  har	  styrelsen	  haft	  14	  styrelsemöten.	  
Grävgruppen	  ”Grävlingarna”	  har	  haft	  5	  möten.	  
Styrelsen	  har	  under	  2012	  också	  haft	  informationsmöte	  för	  medlemmar	  1	  gång	  och	  för	  
kunder	  2	  gånger,	  bl	  a	  om	  skillnaden	  mellan	  att	  vara	  kund	  och	  medlem	  i	  föreningen	  
om	  svårigheter	  styrelsen	  haft	  att	  lösa	  på	  vägen	  och	  att	  Grävlingarna	  lyckats	  hitta	  en	  bra	  
lösning	  av	  dragningen	  av	  kommande	  kanalisering.	  
Styrelsen/några	  medlemmar	  i	  styrelsen	  har	  också	  varit	  på	  4	  möten	  med	  kommunen,	  
närvarat	  på	  Länsstyrelsens	  och	  Trafikverkets	  temakväll	  om	  linjedragning,	  träffat	  
Länsstyrelsen	  angående	  bidraget,	  samt	  träffat	  Hushållningssällskapet.	  
	  
P	  g	  a	  diskussioner	  om	  att	  muntligt	  avtal	  mellan	  Bertil	  Forsberg	  och	  någon	  ej	  namngiven	  
person	  i	  Fortum	  med	  väldigt	  fördelaktiga	  villkor,	  att	  lägga	  ner	  rör	  för	  kanalisation	  när	  
Fortum	  ändå	  skulle	  lägga	  ner	  rör	  i	  Folkesgården,	  beslutas	  vid	  en	  extra	  stämma	  
20120305	  att	  definiera	  om	  området	  för	  föreningen,	  så	  Folkesgården	  kunde	  bilda	  en	  
egen	  förening	  och	  dra	  nytta	  av	  detta	  fördelaktiga	  avtal.	  	  
	  
Någon	  förening	  bildades	  inte	  och	  i	  stället	  finns	  möjligheten	  för	  alla	  boende	  i	  
Folkesgården	  att	  bli	  kunder	  hos	  Västra	  Ämtervik	  Norra	  Fiberförening.	  Trots	  olika	  
betalningssätt	  kommer	  kostnaden	  att	  bli	  densamma	  för	  både	  medlemmar	  i	  föreningen	  
och	  kunder	  till	  föreningen.	  
	  
Föreningen	  har	  sökt	  bidrag	  till	  kanalisation	  hos	  Länsstyrelsen.	  
	  
	  
	  
/Styrelsen	  för	  Västra	  Ämtervik	  Norra	  Fiberförening	  Ek	  för.	  
	  


