
Verksamhetsberättelse Rottnerosfiber ekonomisk förening  
Verksamhetsåret januari 2012 till december 2012. 
	  
Föreningens andra år 
Den	  första	  ordinarie	  föreningsstämman	  hölls	  25	  mars	  2012	  på	  Sunne	  Hotell	  och	  
Camping.	  Vi	  hade	  då	  vuxit	  till	  143	  medlemmar	  och	  den	  fortsatta	  inriktningen	  hade	  målet	  
att	  bli	  minst	  150	  för	  att	  ha	  ett	  tillräckligt	  medlemsunderlag	  för	  avtalsteckning	  och	  att	  
upphandla	  entreprenör	  för	  grävning	  av	  kanalisation.	  

Styrelsen	  har	  haft	  följande	  möten	  under	  året:	  

30	  mars	  konstituerande	  styrelsemöte	  där	  Kristina	  Erholm	  utsågs	  till	  vice	  ordförande,	  Bo	  
Jansson	  till	  sekreterare,	  Emmerich	  Wendling	  till	  kassör	  och	  Henrik	  Karlsson	  till	  ansvarig	  
kontakt	  med	  markgrupperna.	  
Övriga	  styrelsemöten	  9	  maj,	  17	  maj,	  20	  juni,	  7	  september,	  6	  oktober,	  17	  november,	  11	  
januari	  och	  8	  februari.	  
 
Verksamhetsinriktning och mål 
Årets	  verksamhet	  har	  varit	  inriktat	  på	  att	  få	  tillräckligt	  med	  medlemmar	  för	  att	  kunna	  
upphandla	  entreprenör	  för	  kanalisation.	  Där	  har	  markgrupperna	  i	  Öjervik,	  Villastaden,	  
Ed,	  Västansjö	  och	  Årås/Bråsstorp	  bidragit	  till	  att	  få	  fler	  medlemmar.	  Diskussioner	  om	  
var	  kanalisationen	  skulle	  läggas	  ner	  tog	  fart	  under	  våren.	  Det	  förslag	  som	  togs	  fram	  
skickades	  till	  konsultföretaget	  Rejlers	  i	  Karlstad	  för	  förberedelse	  för	  offertförfrågan.	  

Vi	  har	  gett	  ut	  5	  nyhetsbrev	  som	  förutom	  att	  distribueras	  till	  medlemmarna,	  lagts	  upp	  på	  
vår	  hemsida	  också	  har	  delats	  ut	  i	  brevlådorna	  inom	  området	  samt	  skickats	  med	  brev	  till	  
de	  som	  inte	  är	  bosatta	  i	  Rottneros	  men	  äger	  fastigheter	  här.	  

Vi	  har	  haft	  3	  annonser	  i	  Sunnenytt.	  Nu	  inför	  grävstarten	  har	  det	  satts	  upp	  skyltar	  i	  vårt	  
område	  för	  att	  informera	  om	  att	  grävningen	  startar	  och	  förhoppningsvis	  få	  ytterligare	  
anslutningsavtal.	  
Vår	  hemsida	  www.rotterosfiber.se	  har	  hållits	  uppdaterade.	  
	  	  
Avtalstecknande 
I	  samband	  med	  informationsmötet	  på	  Värdshuset	  Nils	  Holgersson	  22	  april	  började	  vi	  
teckna	  anslutningsavtal.	  Sista	  anmälningsdag	  sattes	  till	  15	  juni	  2012.	  Då	  lämnade	  vi	  in	  
de	  sista	  uppdateringarna	  till	  Rejlers	  för	  utskick	  av	  offertförfrågan.	  	  

Priset	  i	  avtalen	  var	  satt	  till	  högst	  18.400:-‐	  per	  anslutning,	  baserat	  på	  ca	  150	  
anslutningsavtal,	  ju	  fler	  som	  tecknar	  avtal	  desto	  billigare.	  Vi	  hade	  en	  extra	  
föreningsstämma	  8	  december	  för	  att	  besluta	  om	  förändrat	  insatsbelopp.	  Denna	  
stadgeändring	  kräver	  två	  föreningsstämmor	  varför	  vi	  kommer	  att	  besluta	  om	  frågan	  
även	  på	  den	  ordinarie	  stämman.	  Det	  informerades	  då	  om	  att	  vi	  beslutar	  om	  ett	  
insatsbelopp	  på	  8.000:-‐	  samt	  tillkommande	  avgift	  för	  anslutning	  till	  Sunne	  kommuns	  
stamnät	  samt	  Telias	  installationskostnad	  på	  4.250:-‐	  den	  senare	  summan	  inklusive	  
moms.	  	  

Nu	  vid	  föreningsstämman	  är	  vi	  233	  medlemmar	  och	  246	  anslutningsavtal	  vilket	  gör	  att	  
den	  prognosticerade	  kostnaden	  kommer	  att	  vara	  lägre,	  men	  eftersom	  det	  finns	  viss	  



osäkerhet	  så	  föreslår	  vi	  att	  det	  tas	  upp	  till	  beslut	  nästkommande	  föreningsstämma	  om	  
det	  då	  är	  möjligt	  att	  sänka	  insatsbeloppet	  i	  föreningen	  och	  därmed	  återbetala	  pengar.	  
	  
Upphandling för kanalisation 
Vi	  skickade	  offertförfrågan	  till	  tre	  entreprenörer,	  Eltelnet,	  Relacom	  och	  Svevia.	  Relacom	  
valde	  att	  inte	  svara	  med	  motivering	  att	  de	  redan	  var	  fullbokade	  bl.a.	  i	  Östra	  Ämtervik.	  
Svevia	  svarade,	  men	  drog	  sedan	  tillbaka	  sin	  offert	  eftersom	  denna	  typ	  av	  verksamhet	  
skulle	  läggas	  ner	  i	  Värmland.	  Därmed	  återstod	  Eltelnet	  som	  enda	  alternativ.	  De	  har	  bra	  
rykte	  och	  har	  bl.a.	  använts	  av	  Västerrottna	  med	  gott	  resultat	  och	  deras	  pris	  var	  
konkurrenskraftigt.	  
Grävningen	  har	  börjat	  dels	  i	  samband	  med	  byggandet	  av	  stugbyn	  vid	  SkiSunne,	  dels	  i	  
samband	  med	  Sunne	  kommuns	  grävning	  för	  vatten	  och	  avlopp	  i	  Öjervik	  där	  vi	  
samförlägger	  kanalisation.	  Vi	  har	  även	  en	  gemensam	  kanalisationsförläggning	  med	  
Sunne	  kommun	  från	  Åråsbron	  till	  telestationen	  i	  Rottneros.	  	  

Grävningen	  kommer	  att	  starta	  så	  snart	  markförhållandena	  är	  tjänliga	  och	  beräknas	  vara	  
klara	  hösten	  2013.	  Vi	  har	  haft	  uppstartsmöte	  med	  Eltelnet	  11	  januari	  tillsammans	  med	  
Sunne	  kommun.	  Första	  etappen	  startade	  i	  Årås/Bråsstorp	  med	  planeringsmöte	  25	  
januari	  och	  ett	  byggmöte	  har	  hållits	  6	  februari.	  
	  
Bidrag och projektverksamhet 
De bidrag vi har beviljade från Länsstyrelsen och Post och telestyrelsen på 6.000:- 
per anslutning har vi fått förlängning på till 31 december 2013 då vårt fibernät ska 
vara klart. Vi har också slutredovisat bidraget från Leader växtlust som gav oss 
möjlighet att starta informationen om och underlätta utbyggnaden av föreningen för 
fiberkanalisation där slutredovisningen gjorts och godkänts. 
 
Sammanfattning av verksamhetsåret 
Det andra verksamhetsåret har ytterligare stärkt det goda klimat av engagemang, 
ideellt arbete i hela Rottneros geografiska område. Styrelsen har haft bra samarbete 
och nyttjat varandras resurser på ett effektivt sätt för att komma framåt i 
verksamheten. Markgrupperna har arbetat intensivt och lägger nu ner ännu mer 
resurser under kommande period då vi kommit igång med projektering och 
byggnation av fibernätet.  
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