Mörtfors Fiber Ekonomisk Förening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Styrelsen som valdes vid årsmöte den 1 februari 2014 har bestått av: Ingemar Nilsson, ordförande,
Adam Dahlberg, Erik Ciardi, Jakob Wegelius och Ylva Nilsson med suppleanter Karl-Erik Karlsson och
Per Frisk. Kaj Lindholm och Ulf Jönsson valdes till föreningens revisorer.
Styrelsen har sammanträtt 12 gånger under året.
Vid årets inledning hade fyra entreprenörer visat intresse för att utföra vårt projekt och styrelsen
stannade slutligen för Peab vilka bedömdes ha högst kompetens och bäst pris.
Under året har föreningen skaffat bankkonto hos Swedbank och avtalat om kredit med banken för
att kunna ligga ute med pengar i väntan på att Länsstyrelsen och PTS utbetalar utlovat stöd för vårt
fiberprojekt.
Styrelsen har knutit till sig Bengt Larsson, Mörtfors, för bokföring, faktureringstjänster och som vår
företrädare inför Skatteverket.
Styrelsen har avhandlat momsfrågor med Skatteverket, framförallt om moms måste läggas på
medlemmarnas insatser (svar nej).
Styrelsen ansökte om dispens för strandskyddet i Västerviks och Oskarshamns kommun för att kunna
lägga fiberkabeln vilka beviljades. Tillstånd beviljades också från Länsstyrelsen i förhållande till lagen
om kulturminnen samt natur- och miljökrav.
Styrelsen har sökt och fått tillstånd av Trafikverket för att gräva under vägen genom byn.
Styrelsen har tecknat elabonnemang hos Eon för anslutningsskåpet beläget i Solstadström, intill
Telias anläggning.
Styrelsen har också tecknat en företagsförsäkring för gemensamhetsanläggningar hos
Länsförsäkringar.
Styrelsen kontaktade i mars Oskarshamns kommunledning för att höra om möjlighet till kommunalt
bidrag för vårt projekt och sökte därefter skriftligen ett sådant. Kommunen anslog en summa på
275 000 kr i infrastrukturbidrag för att genomföra fibrering av stamnätet i byn, en del av projektet
som inte får annat offentligt stöd.
Kommunens villkor var bland annat att arbetet håller teknisk standard så att nätet en dag kan säljas
vidare till större aktör. Summan utbetalas först när Mörtfors´ fiberanläggning står klar.
Styrelsen har slutit bindande avtal om anslutning för föreningens räkning med 49 fastighetsägare för
totalt 59 hus. I sammanhanget beslöt styrelsen att en medlem i föreningen ska utgöra en fysisk
person per hushåll. En medlem kan äga flera fastigheter men inte ha flera medlemskap.
Medlemmarna erlade på begäran den första delen av insatsen före den 1 augusti.
Föreningens blivande tjänsteleverantör Telia krävde inledningsvis att vårt projekt skulle utföras i
samarbete med dotterbolaget Skanova vilket skulle tvinga oss att kraftigt förändra den
sjökabellösning vi valt. Myndigheterna underkände emellertid under sommaren Skanovas
affärsmodell gentemot små föreningar. Styrelsen kunde därför återgå till den ursprungliga – enklare,
robustare och billigare - lösningen men måste förhandla fram ett nytt avtal om tillträde till Telias
fiberanläggning i Solstadström.
Styrelsen tecknade därefter ett tjänsteavtal med Telia för leverans av tjänster till drygt 50 kunder,
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omfattande internet-telefoni, TV och bredband för en månadsavgift på 249 kr.
Styrelsen gjorde försök att intressera Telia för att sluta särskilt anpassade avtal för de kunder som är
sommarboende men nådde ingen framgång.
Claes Hellsten, Mörtfors, la i augusti ner sjökabeln med en specialbyggd förläggningspråm anpassad
till Marströmmens specifika förutsättningar. Peabs grävare startade i augusti och blev klara med
kanalisationen av det gemensamma fibernätet i slutet av oktober. I november inleddes grävning på
privata tomter vilket var klart i december.
Styrelsen tecknade markupplåtelseavtal med 14 fastighetsägare på vars tomter den gemensamma
fiberledningen passerar.
Kommunen hörde av sig i slutet av december i tron att Mörtfors utan tillstånd hade grävt kommunala
vägar men styrelsen kunde dokumentera att Mörtfors samhällsförening är väghållare i Mörtfors och
att kommunala tillstånd därför inte är aktuellt.
Styrelsen kunde –vilket var Länsstyrelsens krav – slutredovisa den stödfinansierade delen av
projektet med Mörtfors fibernät före den 31 december 2014. Samtidigt som föreningens begäran om
utbetalning av det offentliga stödet på 1,9 miljoner kr postades, gick en likalydande begäran till
kommunen om infrastrukturellt stöd på 275 000 kr.
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