Verksamhetsberättelse för Kila Fibernät Ekonomisk Förening
Verksamhetsåret 2016
Under året har styrelsen bestått av följande: Sven Holmberg ordförande, Sylvia Tilleby sekreterare,
Per Johansson kassör, Kjell Carlsson ledamot samt Arne Berg och Marita Sandström suppleanter.
Per Johansson har varit executiv ledamot vad beträffar det praktiska arbete för anslutningar på östra
sidan av Byälven och Kjell Carlsson har skött motsvarande uppgifter på västra sidan.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 sammanträden så att alla ledamöter fått en chans att
hålla sig uppdaterade på det löpande arbetet.

Samarbetet med SäKom och Säffle Landsbygdsnät
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.
Vid två tillfällen under året har ordförande och kassör medverkat i samrådsmöten med SäKom och
samtliga föreningar som har avtal med SäKom. Vid första mötet togs en diskussion upp om den skuld
till SäKom som föreningarna hade till följd av att omfattningen av antalet anslutningar blev så mycket
större än beräknat när bidrag söktes från EU. Vid första mötet fick SäKom i uppgift att ta fram ett
komplett underlag till hur skulden uppkommit och hur den hanterats under åren. Vid det
efterföljande mötet redovisades denna ”hemläxa”. Skulden var i dagsläget 2.190.157 varav hälften
skulle falla på föreningarna tillsammans, dvs drygt en miljon att fördela på alla föreningar. Någon
fördelning skall dock inte ske utan skulden skrivs av i SäKom´s redovisning med ca 100.000 per år.
Samtliga föreningar sa sig vara nöjda med redovisningen och kunde konstatera att denna sak nu
borde vara ur världen särskild som det visat sig att kommunen direkt tillskjutit 3 miljoner extra över
sin redovisning utan att föreningarna belastats.
Vid det andra mötet tillsattes en ny samverkansgrupp i vilken ordförande medverkar med kassören
som suppleant. Samverkansgruppen träffades första gången i december, andra gången i februari och
därefter har samråd skett med SäKom i februari. Den första större uppgiften blir att söka förbättra
driftsäkerheten i nätet, formalisera dokumentation och feluppföljning.
Till följd av att Telia meddelat att man kommer att släcka ner kopparnätet på flertalet ställen i
kommunen under mars 2017 gjordes en överenskommelse i maj mellan föreningarna och SäKom
innebärande att nya anslutningar anmälda före den 1 september skulle garanteras en nyanslutning
till maximalt 18.000 (en insats) oavsett faktisk kostnad. Eventuell överskjutande kostnad delas lika
mellan föreningen och SäKom. Blir den faktiska kostnaden mindre tillfaller överskottet föreningen.

Nyanslutningar och en ny ”nod”
Som meddelades redan vid förra årsmötet hade det blivit nödvändigt att bygga en ny ledningsnod
eftersom samtliga anslutningar från noden vid ”Forskningen” blivit belagda. Den nya noden
placerades vid Mon i Södra Ed och togs i bruk vid månadsskiftet oktober/november. Föreningen hade
budgeterat 150.000 för sin del i den totala kostnaden men utfallet blev bara drygt hälften, 85.000.
Arbetet flöt tämligen smärtfritt och inkopplingen orsakade bara en arbetsdags driftsavbrott. I och
med detta finns det betydande ytterligare anslutningsmöjligheter på västra sidan av älven.

Redan idag börjar det bli fullt i noden på älvens östra sida och det kan bli nödvändigt med en
omgruppering av anslutningarna.
Det arbete som bör inledas för att förbättra säkerheten i nätet kan leda till att investeringar behöver
göras. I dagsläget bedömer man dock att det inte behöver bli betydande.
Totalt 36 nya anslutningar har bokats efter uppgörelsen med SäKom. Alla är ännu inte färdiga, i några
fall har inte ens grävningen avslutats så en fullständig avräkning kan ännu inte göras. Arbetet
kommer dock inte att belasta föreningens ekonomi, snarare lär det bli ett tillskott.

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. Under året har markavtal uppdaterats
och förnyats så att vi i skrivande stund är väl framme. I och med att markavtalen måste förnyas vid
varje ny ägare av en fastighet blir detta arbete aldrig helt färdigt utan det sista får göras i samband
med att ledningsrätter beviljas. Handlingar beräknas lämnas till lantmäteriverket i månadsskiftet
April – Maj.

Fusion med andra föreningar
I samband med mötet mellan Säffle Landsbygdsnät, SäKom och de föreningar som ännu inte
ingår i Landsbygdsnätet lyftes frågan om ytterligare fusioner till den sammanslagna
föreningen. Om årsmötet så finner kommer styrelsen under det kommande året (2017)
påbörja det förarbete som krävs för att gå in i Landsbygdsnätet med avsikten att kunna
genomföra fusionen under 2018.

Ekonomisk ställning
Föreningens ekonomi framgår av den formella Årsredovisningen.
Södra Ed den 13 februari 2017
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