
Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Högerud Fiber Ekonomisk Förening, 769627-9632, med säte i

Arvika kommun får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen registrerades under år 2014 och har till ändamål att främja

medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

nätanslutning genom högkvalitativt fiberoptiskt bredband för bl.a TV, data- och

telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt

bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Efter att fibernätet nätet färdigställts och slutbesiktigats i slutet av 2017 och
fullt ut driftsatts 2018 har den arbetande styrelsen under 2020 fortsatt att
förvalta och driva verksamheten i enlighet med föreningens stadgar och syften.

I november 2019 erhöll föreningen den slutliga ersättningen gällande statsstöd.

Viktiga frågor som styrelsen arbetat med under året är bl. a omarbetning av
anslutningsavtal och marksavtal, villkor för nya anslutningar och medlemmar i
föreningen, uppföljning av uppkommande frågor kring Drift-och Underhålls-
avtalet med företrädare för Arvika Kommunnät AB ( AKNAB), samarbete och
möten med företrädare för fiberföreningarna i Edane/ Brunskog och Glava kring
frågor som rör samarbetet med AKNAB m.m., där den s.k.
kick-back-ersättningen är en viktig del.

En annan viktig fråga för föreningen är den om ledningsrätt och arbete pågår i
denna del i samarbete med företrädare för AKNAB och fiberföreningarna i
Edane/Brunskog och Glava.

Fusionen mellan Dalen och Högerud fiberföreningar är slutförd den 19 mars
2020 .

Styrelsen har sedan föregående årsmöte utgjorts av Peter Rimo, ordförande, Bo

Nilsson, vice ordförande, Christina Svanström, Olof Hedelin, Tore van Baalen,

Ingvar Nilsson, Lars Johansson styrelseledamöter. Suppleanter: Jan Jonsson,

Anne Skeppstedt, Holger Torstensson.



Under året har 5 styrelsemöten hållits. Vidare har 7 samrådsmöten skett med

företrädare för AKNAB och fiberföreningarna i Edane/Brunskog och Glava.

Samtliga möten har avhållits digitalt och pågående pandemi har påverkat

arbetet i föreningen.

Begränsade ersättningar har under året utbetalats till styrelsen för nedlagd

arbetstid.

Medlemsinformation.

Vid årets slut var antalet medlemmar 340.  Några medlemmar äger fler än en
fastighet eller har flera anslutningar till samma fastighet. Det totala antalet
fiberanslutningar är 364.  Under året har ett mindre antal ägarbyten skett.


