
  
 

Välkommen till 
Årsmöte för  

Högerud Fiber Ekonomiska Förening 
2016-04-03 



Viktigt beslut skall tas… 

• Efter tusentals timmar av förarbete (ca 5000-
6000) är det nu äntligen dags att bestämma 
oss för att bygga fibernät i Högerud-Dalen. 
 
 
 
 



Vad har hänt hittills? 
§ Utökning av föreningens område med Dalen 

§ Humlekil, Kälkersrud, Nordal, Sördal, Trotakan, Östra Sund 

§ Momsregistrering 
§ Samarbete med Arvika KommunNät AB 

§ Tecknat avtal om bredbandsbyggnation (stamnät + kommunikation) 
§ Samförläggning med Fortum genomförd (Högerud-Södra Hög) 
§ Samordning av upphandling av entreprenörer 
§ Borgensåtagande 

§ Upphandling och avtal med entreprenör 
§ Upphandling genomförd 
§ Avtal klart att teckna 

§ Bidragsansökan till Jordbruksverket (via Länsstyrelsen) 
§ Bidragansökan inskickat (6 970 630:-SEK) 
§ Budgetunderlag reviderad i flertal omgångar  

§ 13 941 261:- SEK (exkl. moms) 

§ Beslut utlovat den 11 April 2016  



Vad har hänt hittills? Vad händer nu? 
 

Drifta nätet Genomför 
byggprojektet 

Etablera 
projekt 

Ta initiativ 
 

Prata med grannar 
och grannbyn 

Bilda förening 

Informera och kolla 
intresset 

 
Skaffa information 

 

Finansierings-
/bidrags möjligheter 

Informera & 
förankra 

Gör en 
kostnadskalkyl 

Översiktlig  
nätplanering 

Organisera 
projektet 

Sök finansiering 

Bygg nätet 

Dokumentera 

Besiktiga 

Drift och 
underhåll 

Förvalta 

Registrera 

Deklarera 

Beslut 
projektstart 

Projektera 

Beslut  
byggstart 

Ta in offerter   

Skriv avtal 

Ta fram 
avtalsunderlag 

Slutrapportera  
projektet 

Förvaltnings 
förening 

 
Kontakta 

kommunen och 
länsstyrelsen 

 

April 2016 Byggstart våren 2016 Klart December 2016 2014-03-17 



Översikt av fibernätet Högerud-Dalen 



Översikt av fibernätet Högerud-Dalen 



Fakta om Högerud-Dalen fibernät 

• Grävning/plöjning ca 75 km 
• Fiberlängd ca 128 km 
• Totalkostnad ca 14.000.000:- SEK 
• Antal MÖJLIGA anslutningar 

– 266 året-runt boende, 219 fritidsboende 

• Antal anslutningar i anbudsunderlag: 
– 236 året-runt boende, 94 fritidsboende 

 



Underlag för fiber utbyggnad 
• Underlag till grovprojekteringen, bidrag från jordbruksverket samt 

entreprenadavtal baseras på listan med fastighetsägare som har tidigare 
anmält sitt intresse för att ansluta sig till Högerud Fiber SAMT är 
medlemmar (vid datum 2015-12-28). 

  
• Medlemmar är dom som betalat in insats (200:-) samt årlig 

medlemsavgift (200:-) 



Vad kostar det per ansluten fastighet? 

• Insats Högerud Fiber 
– Engångskostnad för grävning, fiberdragning, inkoppling i fastigheten 

• Grävning på egen tomt ingår 

– 12.000:-, exklusive mediabox  

• Anslutningsavgift Arvika KommunNät AB 
– 1000:- (mediabox) 

• Medlemsavgift Högerud Fiber  
– Administration kostnader 
– Ca 200:-/år 

• Service avgift Högerud Fiber 
– Löpande kostnader för fibernät drift 
– Ca 100-150:-/månad  

• Avgift till tjänsteleverantör (T.ex Boxer, Banhof, …) 
– Beroende på valda tjänster samt leverantör 



Anslutningsregler och kostnad 
• För medlemmar som är permanent boende (folkbokförda på anmäld fastighet) och 

vill ansluta sig är kostnaden för anslutning 12.000:- i insats. 
 
• För medlemmar som är fritidsboende är kostnaden också 12.000:- i insats. 

Ytterliggare insats kan dock vara aktuell om totalkostnaden till fritidsfastighet är 
högre än kalkylerad snittkostnad per fastighet (38.000:-). Detta kommer att prövas 
av styrelsen för varje fritidsfastighet. Tilläggskostnad kommer att meddelas efter 
prövning. 

– Anledning till detta är att regelverket ändrats från myndigheterna angående bidrag till fritidsboende 
under de gångna åren som projektet pågått. 
 

• Alla intressenter som INTE är medlemmar kan lämna in ny intresseanmälan innan 
2016-04-30 genom att betala 200:- insats + 200:- medlemsavgift 2016 + 
administration kostnad 200:-     

 
För fritidsboende och nytillkomna medlemmar gäller alltså följande:  styrelsen 
bestämmer kostnaden efter samråd med entreprenör och återkommer till anmälare 
innan 2016-05-31. 



Vad krävs för att kunna börja gräva? 

• Alla markägaravtal för Högerud Fiber och Arvika 
Kommunnät måste vara undertecknade. 
 

• Alla fastighetsanslutningsavtal skall vara 
undertecknade 
 

• Kapitalinsatsen på 12000:- kronor måste vara betald, 
innan 31-05-2016 
• Det är också ett villkor för att få banklånet. 

 

 
 



Vad krävs för att teckna avtal med 
entreprenör? 

• Beställningsskrivelsen förutsätter 
• Statligt bredbandsstöd från jordbruksverket. 
• Att föreningsstämman godkänner byggnationen 

och de villkor som den vilar på. 
 

• Parterna skall gemensamt fastställa 
• Huvudtidplan 
• Betalningsplan 

 

 



Tekniken inne 
Kommunikations 

operatörens ansvar 
(AKNAB) 

Tjänsteleverantörens ansvar  
(se https://www.valjtjanst.se/ ) 

https://www.valjtjanst.se/


Vad händer härnäst? 
 

Drifta nätet Genomför 
byggprojektet 

Etablera 
projekt 

Ta initiativ 
 

Prata med grannar 
och grannbyn 

Bilda förening 

Informera och kolla 
intresset 

 
Skaffa information 

 

Finansierings-
/bidrags möjligheter 

Informera & 
förankra 

Gör en 
kostnadskalkyl 

Översiktlig  
nätplanering 

Organisera 
projektet 

Sök finansiering 

Bygg nätet 

Dokumentera 

Besiktiga 

Drift och 
underhåll 

Förvalta 

Registrera 

Deklarera 

Beslut 
projektstart 

Projektera 

Beslut  
byggstart 

Ta in offerter   

Skriv avtal 

Ta fram 
avtalsunderlag 

Slutrapportera  
projektet 

Förvaltnings 
förening 

 
Kontakta 

kommunen och 
länsstyrelsen 

 

April 2016 Byggstart våren 2016 Klart December 2016 



Områdes kontaktpersoner sökes! 



Områdes kontakter (FOS områden) 

• Verifiera/föreslå fibersträckning 
• Verifiera utstakning 
• Verifiera grävning 
• Kontakt med projekledare 
• … 

 
• Uppskattat arbetsinsats ca 30-40 timmar från 

maj-juni till nov-dec 2016 



Frågor… 
§ Högerud Fiber kommer i första hand att informera sina 

medlemmar vi föreningens hemsida  
http://fiber.hogerud.se 
§ Fråga gärna…  

 
 
 
 
 
 
 

§ Vi behöver fler som hjälper till i varje del av Högerud 
 

Peter Rimo 070-221 00 98 rimo@algonet.se 
Tore van Baalen 070-003 44 00 torevanbaalen@gmail.com 
Christina Svanström   070-333 59 66 chrsvan@hotmail.com 
Olof Hedelin 076-767 28 44 olof.hedelin@live.se 
Jan Jonsson 070-574 94 24 salikon@glocalnet.net 
Ingvar Nilson 070-571 52 17 ingvar@hungvik.se 
Jan Nilsson 070-666 03 22 jan.anna@telia.com 
Andreas Martelius 070-549 04 51 andreas.martelius@tele2.se 
Bengt Ekman 070- 300 42 46 bengt@meraflyt.se 
Bo Nilsson  070-590 56 26 bo-n@live.se 
Holger Torstensson 070-366 13 41 holger.torstensson@provab.se 
Lars Johansson  070-668 21 20 larsejohansson@tele2.se 
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Dagordning 
1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av   protokollförare 
 2. Godkännande av röstlängden. 
 3. Val av en eller två justeringsmän. 
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning. 
 5. Fastställande av dagordningen. 
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den 
fastställda balansräkningen ska disponeras. 
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
 9. Frågan om arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöterna och revisorerna. 
 10. Årsavgift ( medlemsavgift  200:-) för kommande verksamhetsår. 
 11. Behandling av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. 
 12. Behandling av inkomna motioner. 
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas. 
 14. Val av ordförande i styrelsen på ett år. 
 15. Val av styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter. 
 16. Val av revisor och revisorssuppleanter. 
 17. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande. 
 18. Ändring av stadgar innebärande bl a att styrelsen äger rätt att för föreningens räkning förhandla om att förvärva, 
inteckna och avyttra fiberanläggning jämte ta upp lån för anläggande och bibehållande av fiberanläggningen. 
 19. Behandling av styrelsens förslag gällande fusion mellan Dalfiber ekonomisk förening och Högerud fiber ekonomisk 
förening jämte beslut om byggnation av ett fibernät samt tillkommande anslutningsavgift. 
 20. Markanslutningsavtal/fastighetsanslutningsavtal. 
 21. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar. 
 22. Stämmans avslutande 



Årsredovisning 



Styrelse och revisorer 
Ordförande:   Peter Rimo 
Vice-ordförande:  Tore van Baalen 
Sekreterare:   Christina Svanström 
Kassör:    Olof Hedelin 
Revisor:   Bengt Olsson 
Revisor suppleant:  Gunilla Torstenson 
Ledamöter:  Jan Jonsson,  Ingvar Nilson, Jan Nilsson 
Suppleanter:  Andreas Martelius, Bengt Ekman 
 
Valberedning:  Kenneth Clemert, Mats Hellman, Per Risheden 



Ändringar av stadgar 
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