
Verksamhetsberättelse Rottnerosfiber ekonomisk förening  
Verksamhetsåret januari 2014 till december 2014. 
	  
Föreningens fjärde år 
Ordinarie	  föreningsstämman	  hölls	  3	  april	  2014	  i	  Frykensalen,	  Sunne	  bibliotek.	  Vi	  hade	  
då	  vuxit	  till	  327	  medlemmar	  och	  364	  anslutningsavtal.	  Idag	  är	  vi	  332	  medlemmar	  med	  
368	  anslutningsavtal.	  
Styrelsen	  har	  haft	  följande	  möten	  under	  året:	  6/3,	  9/4,	  15/5,	  16/6,	  11/8	  23/9	  samt	  
25/11.	  

9	  april	  hölls	  konstituerande	  styrelsemöte	  där	  Anders	  Ullström	  utsågs	  till	  vice	  
ordförande,	  Catharina	  Rosenqvist	  till	  sekreterare,	  Thore	  Jansson	  till	  kassör	  och	  Henrik	  
Karlsson	  till	  hemsidesansvarig.	  
 
Verksamhetsinriktning och mål 
Årets	  verksamhet	  har	  varit	  inriktat	  på	  att	  slutföra	  kanalisationsprojektet.	  Vi	  har	  gjort	  en	  
ekonomisk	  slutuppgörelse	  med	  vår	  entreprenör	  ElTel,	  vi	  har	  tecknat	  avtal	  med	  Skanova	  
om	  att	  de	  hyr	  vårt	  kanalisationsnät	  samt	  att	  de	  sköter	  drift	  och	  underhåll	  av	  det.	  Dessa	  
avtal	  är	  desamma	  för	  samtliga	  fiberföreningar	  inom	  Sunne	  kommun.	  

Vi	  har	  gjort	  avslut	  med	  Länsstyrelsen	  och	  fått	  slutredovisat	  bidragen	  från	  
Jordbruksverket	  och	  PTS.	  Dessutom	  blev	  vi	  granskade	  av	  EU-‐revisorer	  som	  gör	  
granskning	  av	  Jordbruksverkets	  och	  Länsstyrelsens	  hantering	  av	  dessa	  bidrag.	  
Granskningen	  gällde	  inte	  vårt	  projekt	  utan	  vi	  granskades	  utifrån	  att	  EU	  pengarna	  hade	  
använts	  på	  avsett	  sätt.	  	  

Det	  har	  också	  varit	  en	  del	  återställningsarbeten	  efter	  grävningarna	  som	  genomförts.	  Det	  
kvarstår	  dock	  några	  anslutningar	  som	  ännu	  inte	  är	  klara,	  bl.a.	  har	  entreprenören	  stött	  på	  
problem	  med	  berg	  vid	  borrning	  under	  järnvägen	  längst	  söderut	  i	  vårt	  område	  som	  ännu	  
inte	  kunnat	  genomföras.	  	  Vi	  väntar	  fortfarande	  på	  fakturor	  för	  den	  ekonomiska	  
uppgörelsen	  med	  Sunne	  kommun	  för	  anslutningen	  till	  stamnätet	  samt	  med	  Skanova	  för	  
blåsning	  av	  fiber	  samt	  installation	  i	  husen.	  

Vid	  de	  nytillkomna	  anslutningarna	  har	  föreningen	  tagit	  ett	  större	  projektansvar	  än	  
tidigare	  där	  vi	  utifrån	  underlag	  från	  ElTel	  anlitar	  egen	  grävare	  för	  kanalisationen	  och	  på	  
det	  sättet	  får	  en	  lägre	  kostnad	  för	  tillkommande	  anslutningar.	  	  

Föreningens	  nya	  inriktning	  som	  beslutades	  om	  vid	  föreningsstämman	  har	  inte	  kommit	  
igång	  som	  planerat.	  Föreningsstämman	  beslöt	  att	  vi	  under	  2014	  skulle:	  

• Förankra	  Rottnerosfiber	  som	  bygdens	  gemensamma	  paraply	  för	  utveckling	  
• Sammanställa	  en	  gemensam	  aktivitetskalender	  
• Ha	  genomfört	  en	  gemensam	  aktivitet	  
• Se	  till	  att	  bygden	  hålls	  uppdaterad	  om	  vad	  som	  händer	  kring	  skolbyggnad,	  

idrottshall	  och	  lekplats	  efter	  skolnedläggningen.	  	  

Det	  enda	  som	  har	  jobbats	  med	  avseende	  detta	  under	  året	  är	  en	  ny	  hemsida	  som	  
lanserades	  först	  i	  januari	  2015.	  	  
	  
Sammanfattning 
2014	  har	  inneburit	  mer	  arbeta	  med	  avslut	  av	  projektet	  än	  vi	  förutsåg	  vid	  senaste	  
föreningsstämman.	  Dessutom	  har	  en	  stor	  del	  av	  det	  engagemang	  bland	  medlemmarna	  



som	  projektet	  skapade	  avtagit.	  Styrelsen	  har	  ännu	  inte	  lyckats	  förverkliga	  den	  nya	  
inriktningen.	  Det	  blir	  en	  av	  den	  nya	  styrelsens	  uppgifter.	  	  
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