Verksamhetsberättelse för Kila Fibernät Ekonomisk Förening
Verksamhetsåret 2015
Ägaravtalet och Driftsavtalet mellan Föreningen och SäKom undertecknades i början av juni 2015. En
något försenad Årsstämma tillsatte en styrelse med Sven Holmberg som ordförande, Per Johansson
som kassör, Marita Sandström som sekreterare och Kjell Carlsson och Torbjörn Bäckström som
suppleanter.
Förutsättningarna hade efter avtalens undertecknande blivit något annorlunda men det praktiska
arbetet i stort sett detsamma för styrelsen. Styrelsen har träffats en gång per månad för att alla skall
kunna hålla sig uppdaterade om pågående verksamhet.
Processen med att se över medlemsinsatsens storlek och en eventuell återbetalning av en mindre del
påbörjades vid årsstämman och kommer att behandlas igen vid 2016 års stämma.

Samarbetet med SäKom
Sedan ”Ägaravtal” och ”Driftsavtal” tecknats mellan Kila Fibernät Ekonomisk Förening och SäKom, ett
kommunalt AB har samarbetet intensifierats. I korthet innebär Ägaravtalet att landsbygdsnätet ägs
till lika delar av de respektive föreningarna och SäKom. Kostnaderna för utbyggnader delas lika
mellan ägarna. Driftsavtalet innebär att SäKom tar över det löpande ansvaret för tillgängligheten i
nätet och den tekniska funktionen. Intäkter som genereras delas mellan ägarna.
Styrelsen har sedan den tillträdde träffat SäKom’s ledning vid flera tillfällen för att diskutera
praktiska, tekniska och ekonomiska frågor. Samarbetet har hela tiden varit öppet och konstruktivt.

Nyanslutningar och en ny ”nod”
Glädjande nog har det under hösten kommit till flera nya medlemmar på båda sidor av älven.
Ytterligare ett antal står på tur för anslutning. Det ligger i allas intresse att vi får så många som
möjligt anslutna men just nu har det lett fram till att antalet möjliga anslutningar till den ”nod”
(kopplingscentra) som finns vid ”Forskningen” och som betjänar en stor del av Västra Kila, har tagit
slut. Under en kortare övergångstid finns det möjligheter att göra tillfälliga anslutningar på annat sätt
men inom kort måste nätet byggas ut med en ny ”nod”. Tillsammans med SäKom har vi kommit fram
till att den ideala platsen skulle vara att ”noden” placeras vid Mon i Södra Ed. På så sätt skapas plats
för ett stort antal nya anslutningar. SäKom som har det praktiska ansvaret för byggnationen har
lämnad in bygglovsansökan och arbetet kan påbörjas direkt tjälen släpper. Kostnaderna för den nya
”noden” delas mellan Föreningen och SäKom i enlighet med de tecknade avtalen. Föreningens andel
ses som en investering i nätet och belastar inte resultatmässigt men påverkar likviditeten kommande
år.

Ledningsrätter
Föreningen har markavtal med de markägare över vars mark fibern dragits eller där ett kopplingsskåp
står. Markavtalen löser rättigheterna i nuläget men blir en delvis öppen fråga vid ägarskiften. För att
lösa detta potentiella problem är det intressant att söka ”ledningsrätt” för fibernätet. Ledningsrätt är
en typ av servitut som söks och hanteras av Lantmäteriverket. Föreningen i Bro har gått igenom
processen vilket ger oss en indikation på kostnaden för Kila Fibernäts del. Kostnaderna för
ledningsrätten delas mellan föreningen och SäKom. Vi räknar med att påbörja arbete under 2016.

Fusion med andra föreningar
I samband med diskussionerna om avtalen tidigare i år informerade man också om att ett antal
föreningar hade startat ett arbete om sammanslagning, fusion. I dag är sju av de totalt elva
föreningarna inblandade i denna fusionsprocess. Det är styrelsens uppfattning att vi tills vidare inte
skall delta i fusionen. Tanken är att fusionen skall vara ”solidarisk” så till vida att man bara
sammanslår föreningarna ”rätt av”. Kila är en av de föreningar som har mest i kassan av
medlemmarnas pengar och vi tycker därför att det vore mera rätt att vänta med fusionen till dess att
alla kostnader för ett fullödigt nät (Noden vid Mon) är tagna, ledningsrätterna är säkrade och
medlemmarnas insatser slutgiltigt reglerade.

Ekonomisk ställning
Föreningens ekonomi framgår av den formella Årsredovisningen.
Södra Ed fredag den 5 februari 2016
Styrelsen

