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Svanskogs Fibernät Ekonomisk Förening
Verksamhetsberättelse 2016
2016 blev ett händelserikt år för fiberföreningen. Det började hektiskt med flera
anslutningar på gång. Samtidigt hade föreningens kassör drabbats av sjukdom
under hösten 2015 och vår t.f. kassör Mats Wenneberg gick bort i december 2015.
Mats hade varit med länge och gjort en stor insats innan sjukdomen besegrade
honom. Föreningen var honom stort tack skyldig och uttryckte det offentligt med
en minnesteckning i Säffletidningen.
De ekonomiska frågorna löstes genom att Birgit Hermansson trädde in som
tillfällig kassör fram till årsstämman. Med kort varsel och samarbete med
Ekonomitjänst i Säffle klarades alla uppgifter inom gällande tidsramar.
Föreningen är också skyldiga dessa ett stort tack.
Händelserna satte givetvis prägel på årsstämman, som till den nya styrelsen
valde in Birgitta Evensson som kassör och Lennart Johansson som ordinarie
ledamot.
Kjell Persson, som under alla år gjort en förtjänstfull insats med medlemsregister
och ägarbyten av fastigheter, meddelade att han ville dra sig tillbaka. Föreningen
är mycket tacksam för allt arbete han lagt ner. Han efterträddes under året av
Yvonne Eliasson.
Installationen i tre hyresfastigheter, som inleddes under vintern, genomfördes
under våren. Ytterligare ett antal nya medlemmar tillkom under året.
Sammanlagt ökade antalet anslutningar med 19 st. d.v.s. c:a 10 %. Siffran kunde
varit ännu högre, men några installationer blev inte klara förrän efter årsskiftet
2016/2017.
Styrelsen har upprepade gånger diskuterat orsakerna till den låga
anslutningsgraden i Svaneholm. För att göra något åt saken inledde föreningen
ett samarbete med Byalaget i syfte att påverka fastighetsägarna. Den s.k.
Svaneholmskampanjen gick ut på att hålla kostnaderna nere, genom att flera
närliggande fastigheter anslöt sig samtidigt. Utfallet blev inte dåligt, men inte
heller riktigt vad initiativtagarna hade hoppats. De som anmält intresse och
skrivit avtal har fått eller kommer att få sin anslutningar under 2017.
Telia meddelade att kopparnäten i Skäggebyn och Ödebyn skulle släckas ner i
april 2017. Inför den händelsen genomförde föreningen tre informationsmöten i
Ödebyns bygdegård, Skäggebyns bygdegård och Folkets Hus. Det sistnämnda, i
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samarbete med Byalaget, blev mycket välbesökt. Telia och Säkom medverkade
och prisade fiberanslutning, som det bästa valet för framtidens bredbandsbehov.
Säkom överlät under året till NSI att fakturera föreningen direkt i stället för att
gå omvägen via Säkom. Det innebär att vår förening har en friare ställning vid
utbyggnad och nya anslutningar jämfört med övriga föreningar. Driften av nätet
sköter Säkom däremot som vanligt på samma sätt som för övriga medlemmar i
landsbygdsnätet. Diskussionerna i styrelsen om föreningens framtid tog ny fart i
och med detta. Styrelsen försökte få till stånd en dialog med Säkoms styrelse om
vad som skall hända framöver. Infrastrukturen är på plats och det börjar bli rutin
att koppla in nya anslutningar. Föreningarnas roll minskar och kraven på en
professionell, långsiktig lösning ökar. Detta ville vi prata med Säkom om.
Styrelsen där har hittills avvisat våra propåer, vilket är märkligt då vår förening
är en part i nätet som alla andra.
Flera av de kopplingsskåp, som satts upp runt om i socknen, har delvis farit illa,
börjat luta och riskerat angrepp av smågnagare. Lennart Johansson har
tillsammans med Resurscenter sett över samtliga skåp och fyllt upp med
skyddande kulor. Övriga åtgärder genomförs vid behov.
Styrelsen har hållit 18 protokollförda möten, fem arbetsmöten med
minnesanteckningar plus några informella möten/utfärder i syfte att klarlägga
förutsättningarna vid nya förfrågningar.
Föreningen informerar fortlöpande i Svanskogsbladet, 3 gånger under 2016.
Fiberföreningen medverkade också på Svanskogsdagen i maj.
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