Årsredovisning
för

KLÖVSJÖ FIBER
ekonomisk förening
769625-2050

Räkenskapsåret

2014

Styrelsen för Klövsjö fiberförening får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2014.

Verksamhetsberättelse

Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl. a. dataoch telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt bedriva annan
därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i
verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
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Allmänt
Arbetet med att genomföra fiberprojektet i Klövsjö har långtifrån gått utan problem. Det har
varit ett flertal entreprenörer involverade i detta och att planera in dessa i rätt ordning och vid
rätt tidpunkt har krånglat till sig vid flera tillfällen. Allt sammantaget har fördröjt projektet, med
följd att även slutredovisningen fördröjts. Likviditeten under projekttiden har också varit
besvärlig. Främst genom omständligt förfarande av utbetalningarna från bidragsgivarna, men
även att medlemmar inte betalat in räkningar i tid. Jämfört med andra projekt har Klövsjös
fiberprojekt inte avvikit, d.v.s. det har krånglat, och blivit något dyrare än planerat.
Tack vare att Tord Nordin och Sven Persson lagt ner stor energi och mycket arbete under året
har projektet ändå kunnat genomföras och slutredovisas i tid. Ett stort plus för fiberföreningen
är att många fastighetsägare under året har tecknat medlemskap för kanalisation.
Markupplåtelseavtal
Arbetet med markupplåtelseavtalen har till viss del fortgått under 2014/15. En del andra
ärenden och arbetsuppgifter inom föreningen som varit mer angelägna har tyvärr medfört att
arbetet med markupplåtelseavtal har avstannat. Målet är att de som saknas ska vara
undertecknade innan utgången av maj 2015.
Medlemmar
Vid årsskiftet 2014 var antalet medlemmar 140 stycken, varav 43 valt enbart kanalisation. All
kanalisation är dock ännu inte dragen, vilket kommer att ske sommaren 2015. Anslutningar
med full utrustning var vid årsskiftet 104 stycken. Åtta medlemmar har mer än en anslutning.
Antalet hushåll som för närvarande har minst kanalisation framdragen är 121 stycken, vilket gör
att antalet personer som får tillgång till fiber genom Klövsjös byfibernät beräknats till ca 300 st.
Antalet företag med fiberanslutning är 26 st, varav 15 st anslutningar utgörs av en kombination
(företag och hushåll).
Kanalisationsarbetet
Kanalisationsarbetet 2014 påbörjades i början av juni, vilket var tre veckor senare än planen.
Detta berodde på att entreprenören, Aspåsnäsets Gräv AB, inte lyckades slutföra andra
fiberprojekt i tid för byggstarten i Klövsjö. Under sommarens gång tillkom allt fler medlemmar,
vilket innebar att Aspåsnäset blev kvar i Klövsjö betydligt längre än planerat.
Grundplanen var att även de samförläggningar (el/fiber) som skulle utföras av Btea, skulle
komma igång i maj. Även denna entreprenad blev försenad och drog dessutom kraftigt ut på
tiden när grävarbetet väl var i gång, vilket fick påföljder hela vägen. Hittills grävd kanalisation
uppgår till ca 18 000 meter. Detta ska jämföras med de ca 12 000 m som ingick i grundprojekteringen. Den totala sträckningen utlagd kanalisation (slang) är drygt 25 000 meter. Dessutom
utgörs byfibernätet för närvarande av 15 kopplingsskåp och 8 kopplingsbrunnar.
För att kunna dra kanalisationen under de asfalterade vägarna var vi tvungna att använda oss
av någon form av borrmetod. Efter en hel del våndor i valet av entreprenör, lämpligaste metod
och bästa plats för borrningen gick arbetet väldigt bra trots vägbankar som var välfyllda av stora
stenar. Det var bara i samförläggningen med Btea under väg 316 som det tog tvärstopp, vilket
tvingade fram beslut om en kraftigare borrningsmetod. Detta extra borrarbete finansierades
dock helt och hållet av Btea. Borrningsarbetet utfördes av Rigg Tech (Ljusdal) medan Klövsjö
Gräv och Kulurum (Tord Nordin) ansvarade för nödvändig grävning och efterstädning.

Fiberblåsning och fibersvetsning
Upphandlingen av entreprenörer för blåsning och svetsning av fibern blev en utdragen process
med många turer hit och dit innan valet till sist föll på Schaktfömedlingen (blåsning) respektive
Zedcom (svetsning). Dessvärre drog även dessa båda arbeten ut på tiden väldigt mycket, vilket
till stor del berodde på att entreprenörerna prioriterade andra projekt. Det krävdes rejäla
påtryckningar från vår sida för att de skulle inse allvaret i vår situation. Den totala längden blåst
fiber blev ca 30 182 meter.
Installationsarbetet
Montering och väggboxar utfördes förtjänstfullt och till rabatterat pris av Klövsjö Allservice. För
extra betalning fixade Patrik också inborrningen för de medlemmar som så önskade. Det var
även Patrik som fick kliva in och agera räddande ängel för att ta igen förlorad tid pga Btea:s
förseningar. Han grävde då några av kanalisationssträckorna. Patrik fick dessutom rycka ut och
gräva upp kanalisation när blåsaren Dag Hjalmarsson stötte på patrull under fiberblåsningen.
Ideellt arbete
De ideella insatserna i projektet har främst bestått av styrelsearbete, ekonomisk redovisning,
stakning av kanalisationssträckor, dragning av kanalisationsslang samt kontakter med ServaNet,
Btea, Länsstyrelsen och inte minst med medlemmarna. Dessa arbeten har, förutom styrelsen,
utförts av Ingvar Hansson, Bo Ryder och Tord Nordin.
Beredning, projektledning och upphandling
För projektledningen har Tord Nordin ansvarat i samråd med styrelsen. Tord Nordin har även
ansvaret för beredningen av byfibernätet samt för upphandling av entreprenörer, vilket
debiterats fiberföreningen genom firma Kulurum.
Avtalsförhandlingar
Efter nya avtalsförhandlingar med Btea/ServaNet kommer Klövsjö byfibernät inte att
överlämnas till Btea/ServaNet efter fem år, som tidigare var avtalat. Genom det nya avtalet
kommer ServaNet att hyra fibernätet av Klövsjö Fiberförening. Avtalslängden är på 15 år
med möjlighet till förlängning på ytterligare fem år om alla parter är nöjda.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska resultat framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.
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