
Verksamhetsberättelse
Östra Valbodalen Fiber ekonomisk förening 2020

Styrelsen för Östra Valbodalen fiber Ekonomisk förening får härmed avlämna följande
berättelse för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av;
Ordförande Lennarth Bernhardsson
Sekreterare Roger Carlsson
Kassör Lars Elf
Ledamot; Arne Johansson, Joacim Magnusson, Tobias Bernlo, Anders Karlsson.
Suppleant Sune Eriksson

Under året har både medlemsantal och anslutningar ökat lite och styrelsen
konstaterade och gratulerade föreningen i samband med styrelsemöte nummer 100.
Medlemsantal 332, en liten ökning från 327 året innan
Anslutningsavtal 324, även här en ökning från 318 året innan
Protokollförda möten 12 st nr 91- 102

Under året har 8 byggmöten genomförts med entreprenör och kontrollant. Då nätet
driftsatt under året är nätet färdigbyggt och kontrollanten har slutfört sitt arbete genom
besiktning av noder, ett antal kopplingspunkter samt några slutkunder. Mindre
påpekanden gjordes hos kunder och dessa har meddelats för att rätta till installationen.
I april hade majoriteten fått uppmätt sin fiber och installation av mediaomvandlare hade
påbörjats. De som valt att själva välja tjänsteleverantör kunde då starta sina tjänster.

Under maj påbörjades uppstarten av gruppavtalen och det gavs möjlighet för ytterligare
anslutningar före 1 juni då tjänsterna officiellt var igång och fakturering påbörjades.
Under året har med viss möda en ny tjänst tagits i bruk för att underlätta fakturering som
föranledde sen start av faktureringen med i slutet på året fungerade det med en månads
fördröjning som kommer att lösas under början av 2021 så att sista betalningsdag blir
före perioden som fakturan avser.

Beslutet stod fast under andra halvan av året att inte ta in nya medlemmar då
grävningen av sträckorna är klara och de som är intresserade av en anslutning får
lämna in en intresseanmälan för fiberanslutning i framtiden. 10 fastigheter har anmält
intresse av efteranslutning och offerter för dessa har begärts av entreprenören.
Föreningen har fortlöpande under året arbetat med att ta fram underlag för det fortsatta
fiberarbetet. Samtal pågår med Färgelanda kommun om behov att ansluta enheter och
bland annat byggdes fiber till återvinningscentralen i Stigen. Ett digert och stort arbete



som är svårt att synliggöra. Arbeten som kvarstår är redovisningar till Länsstyrelsen och
sedan slutbesiktning av projektet, lantmäteriförrättning för ledningsrätt samt eventuella
efteranslutningar.

Vi ser tillbaka på ett år då tjänsterna i fibern kunde tas i bruk även om en hel del arbete
kvarstår för att kunna slutredovisa projektet. Vi hoppas avslutningen skall kunna ske
under 2021 då föreningen till stora delar kan arbeta med förvaltning av nät.
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