Verksamhetsberättelse för Vikaskogarna Fiber ek. förs. fjärde verksamhetsår 2018
Under året har styrelsen haft 14 st protokollförda styrelsesammanträden. Styrelsen har under året
bestått av Thord Nordstedt (2020) ordf. Anders Nilsson (2019) v. ordf., Angelica Eriksson (2019) sekr.,
Sten Bergman (2020) kassör, Peter Hermansson (2020) webbansvarig, Göran Sandström (2019) ledamot,
Kjell Sjölund (2020) ledamot, Mikael Lindblad (2019) ledamot, Per-Arne Remmerfelt (2020) ledamot.
Inom parentes framgår när mandattiden utgår för respektive ledamot.
Styrelsens arbete har under året varit inriktad på genomförandet av projektet med i huvudsak följande
arbetsuppgifter.
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Avtal om svarfiberhyra tecknat i januari. Avtalet löper på 15 år till en årlig kostnad på 18.000 kr
som ej indexuppräknas.
Kanalisationsarbetet av ”södra benet”, Töreboda delen av vårt område, har framskridit relativt
smärtfritt under året och kunde i stort avslutas i juli.
Samförläggning med Ellevios elkablar har genomförts på överenskomna sträckor.
Kontinuerligt har muntliga byggmöten hållits med Wikstrands. Samarbetet med Wikstrands har
fungerat utmärkt.
”Norra benet” (Rosendala-Marnäs) driftsattes i november
Strävan har varit att kunna använda de nedlagda telefonstationerna i Rosendala respektive
Beateberg som teknikhus, i stället för att köpa nya. Rosendalastationen fick vi inte tillgång till
eftersom markägaren skulle ha den för egen del. Däremot fick vi lov att överta en telestation
norr om Undenäs för flytt till Rosendala. Beatebergsstationen kunde övertas på plats. Däremot
fick mycket arbete läggas ner i kontakter med Telia, både i form av telefonsamtal och genom
mail, för att få fysisk tillgång till stationerna. Främst beroende på byråkratiska och föga
kundvänliga rutiner hos Telia. Detta ledde till förseningar i projektet genom att blåsning och
svetsning av fiber inte kunde påbörjas när kanalisationen var färdigbyggd. Å andra sidan innebar
det en besparing för föreningen på ca 150.000 kr.
Redundans har byggts mellan Bjurbäcken och Böksnäs, vilket innebär att man kan sänd signal i
nätet i olika riktningar. Detta för att säkerställa tillgängligheten i nätet för den händelse att ett
fel, ex. vis. av grävd kabel, uppstår i nätet.
Ekonomin har stämts av kontinuerligt, varför vi har haft god kontroll över kostnaderna i
projektet och därmed även kunnat prognostisera kostnaderna framåt i tiden. Likviditetslån på
1,7 milj. har tagits upp i Swedbank till 2,8% ränta. I övrigt hänvisas till redovisad balans och
resultaträkning.
Avtal om slutbesiktning har slutits med D-konsult.
Vikaskogarna i juni 2019
………………………………………….
Thord Nordstedt, ordförande

…………………………………
Anders Nilsson, v. ordförand

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

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

………………………………………….
Peter Hermansson, webbansvarig

..………………………………
Göran Sandström

…………………………………………
Kjell Sjölund

………………………………..
Mikael Lindblad

………………………………
Per-Arne Remmerfelt

