Verksamhetsberättelse för Vikaskogarna Fiber ek. förs. 3:dje verksamhetsår 2017.
Under året har styrelsen haft 18 st. prokollförda styrelsesammanträden. Styrelsen har under året
bestått av: Thord Nordstedt (2018) ordf., Anders Nilsson (2019) v., ordf., Angelica Eriksson (2019)
sekr., Sten Bergman (2018) kassör, Peter Hermansson (2018) webbansvarig, Göran Sandström (2019)
ledamot, Kjell Sjölund (2018) ledamot, Mikael Lindblad (2019) ledamot, Per-Arne Remmerfelt (2018)
ledamot. Inom parentes framgår när mandattiden utgår för respektive ledamot.
Under verksamhetsåret har projektet övergått i genomförandefas varför styrelsearbetet inriktats på i
huvudsak följande.
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Söka bygglov och strandskyddsdispens för ett teknikhus i Rosendala fritidsområde, vilket
beviljades i juli.
Ta fram och sätta upp skyltar vid fastigheter som tecknat anslutningsavtal.
Kontakt med BÖS (Bredband Östra Skaraborg) angående hyra av svartfiber, för anslutning till
närmaste fibersatta Scanova telefonstation, inleddes i början av året. Första budet från BÖS
innebar anslutning till Svanvik och hyra av svartfiber Rosendala-Svanvik till en årlig kostnad
på 60.000 kr. Senare erbjöds en anslutning till telefonstationen i Forsvik till en halverad
kostnad. Styrelsen beslutade då att ta in pris på och undersöka förutsättningarna för en
anslutning till telefonstationen i Halna via en sjökabel från Bjurbäcken till Halna, vilket
indikerade en kostnad på ca 21.000 kr. Förnyad förhandling med BÖS ledde till att ett avtal
tecknades om hyra av svartfiber från Rosendala till Forsvik på 15 år till en årlig, ej
indexuppräknad, hyra på 18.000kr.
Fastighetsanslutningsavtal har kontinuerligt tecknats under året. Till dags dato är vi 152
anslutna fastigheter.
I mars togs kontakt på telefon med Ellevio om intresse från deras sida att samförlägga fiber
och el i första hand i Beateberg. Denna kontakt ledde inte något intresse från Ellevios sida.
Förnyad kontakt om samförläggning med Ellevio togs i november. Ellevio visade då intresse
och en överenskommelse träffades om samförläggning på ett antal sträckor där vi betalar
Wikstrands en extra kostnad på 35 kr/m samt att vi fakturerar Ellevio 55 kr/m. Extra
kostnader (s.k. ÄTor, Ändringar och tillägg) för t.ex. korsning av kablar och diken, tryckning
under vägar, återställning mm. delas lika mellan Ellevio och Vikaskogarna Fiber.
Kontinuerligt har vi uppdaterat Google kartan och kontaktlistan, som utgör en väsentlig del
av föreningens planeringsinstrument samt dokumentation av avtal med mm. som rör
projektet. Googlekartan utgör också ett arbetsunderlag för entreprenören, Wikstrands.
Kontinuerligt har markupplåtelseavtal skrivits med berörda markägare, över vars mark vi har
dragit stamfiber och servicefiber som berör andra än den aktuelle markägaren.
Samråd har förts med Länsstyrelsen angående miljörestriktioner. Samrådet ledde inte till att
några särskilda hänsyn behöver tas utöver Länsstyrelsens allmänna regler för korsning av
vattendrag, stenmurar mm.
Ansökan till Trafikverket för tillstånd att på berörda sträckor förlägga fiberkabel utmed eller
korsa allmän väg gjordes till en början av föreningen men övertogs senare av praktiska skäl
av entreprenören, Wikstrands Maskin AB.
Uppstartsmöte hölls med Wikstrands den 5 april. Byggstart aviserades då till 10 maj. På
mötet framförde Wikstrands om kostnadshöjning på ett antal punkter i förhållande till
offerten som inlämnats 2015. Efter förhandling accepterade vi kostnadshöjning på första
hand meterpriset på grävning och plöjning med ca 10%.
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Den 13 april hölls ett informationsmöte inför byggstarten då bl.a. informerades om
teknikhusets placering, projektets budget, hemsidan som kommunikationsväg, möjlighet till
3Play anslutning i gruppavtal med Telia, grävning på tomt mm.
Avtal har tecknats med Rosendala samfällighetsförening om att dra tomma serviceslangar till
samtliga tomter inom området till en extra kostnad på 1500kr per tomt, samt att detta skall
ske som samförläggning med befintlig elkablar. Personal för handräckning för friläggning av
elkablar har tillhandahållits och bekostats av föreningen och vidare fakturerats till Wikstrands
Maskin.
Omfattande arbete har lagts ner på att följa, kontrollera och serva entreprenören,
Wikstrands arbete. Vid årsskiftet var kanalisationen i princip klar på det ”norra benet” från
Rosendala till Marnäs. På det ”södra benet” var kanalisationen, med vissa undantag, klar från
Rosendala till Abberud.
Ett informationsmöte har hållits den 7 oktober med representanter från Telia. I huvudsak
informerades det om innehållet i paketet för gruppanslutning, 3Play. Avtal med Telia om
3Play tecknades i december. Antalet anslutna till 3Play var vid årsskiftet 63 st.
Kontinuerligt har vi lagt ut information på hemsidan om hur arbetet fortskridit.
I syfte att skapa ett robust nät har Wikstrands framfört att det är lämpligt att förbinda nätet
vid Bjurbäcken med nätet vid Ö Böksnäs för att skapa redundans i nätet. Beslut om detta har
tagits under 2018.
I mars fakturerades den första avbetalningen av insatsen på 10.000 kr per ansluten fastighet
ut.
I november erhöll föreningen ett förskott på bidraget på 1.000.000 kr.
Kontinuerligt har kostnaderna följts upp och stämts av mot budget och prognostiserats
framåt mot bakgrund av upplupna kostnader, återstående arbete och budget.
Ansökan om förlängning av borgensåtagandet till 2018.12.30 har lämnats till Karlsborgs
kommun i juni. Denna har beviljats.
I december adjungerades Bengt Johansson till styrelsen.

Styrelsen tackar för det gångna året och arbetar oförtrutet vidare, eftersom vi nu är i
genomförandefasen, och hoppas även fortsättningsvis på ett gott samarbete för vår gemensamma
sak.

Vikaskogarna i juni 2018
……………………………………………….
Thord Nordstedt, ordförande

…………………………………….
Anders Nilsson, v. ordförande

……………………………………………….

………………………………………

Sten Bergman, kassör
……………………………………………….

Angelica Eriksson, sekreterare
………………………………………

Peter Hermanson, webbansvarig

Göran Sandström

………………………………………………

………………………………………..

Kjell Sjölund Mikael Lindblad

Per-Arne Remmerfelt

