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2010 

• Kommunen byggde ett stamnät genom vår 
bygd genom samförläggning med EON 

• Kommunen inbjöd till informationsträffar 

• Intresseanmälningar samlades in 

• Ekonomisk förening förbereddes och 
interimstyrelse bildades 

• Konstituerande stämma planerades 

 

 



2011 

• Föreningen bildades och konstituerande 
stämma genomfördes 

• Anslutningsavtal tecknades av 76 
fastigheter  

• I början av verksamhetsåret ändrades 
förutsättningarna för vår verksamhet 
vilket gjorde att vi fick omarbeta stadgarna 
och genomföra ett par extrastämmor. 

 

 

 



2011 forts 

• Bidragsansökningar har i ett antal versioner 
tagits fram till Länsstyrelsen avseende dels 
etablering av nätet och dels Lantmäteriarbetet.  

• Det har varit ett omfattande och mycket 
tidskrävande arbete att på ett avsett sätt 
beskriva vad vi skall göra och varför och att i 
olika faser göra kalkyler i olika varianter av våra 
kostnader. 

• Bidrag har erhållits för Lantmäteridelen medan 
vi fortfarande hoppas på positivt besked 
avseende schaktningsarbetet. 

 



”Grävningen” 2011 

• Entreprenör för schaktningen upphandlades 
och vi valde NCC Roads.  

• De började sitt arbete i augusti och höll på till 
mitten av oktober.  

• 11900 meter blev den totala längden och olika 
mängd slangar av olika tjocklekar plöjdes ner. 
12 nya brunnar sattes som komplettering av 
stamnätet och knappt 10 tryckningar under 
asfaltsvägar.  



”Grävningen” 2011 

• Grävaren hade mycket god hjälp av medlemmar med 
detaljerad lokalkännedom i många fall.  

• Med hänsyn till att det var småsträckor i många byar 
gick arbetet snabbt och bra och utan överraskningar i 
form av berg och andra svårforcerade hinder vilket 
gjorde att vår kalkyl höll med marginal.  

• Vissa förändringar av planerade sträckor gjordes för 
att undvika hinder och med hänsyn till synpunkter 
från belastade markägare. 

• Tomtgrävning gjordes till ett fast pris på 1500 till de 
som önskade 



”Grävningen” 2011 
 

• När det gäller Videslund tecknades ett avtal 
om samförläggning med EON vilket gav 
reducerad meterkostnad för oss. 

• Projekteringen, dvs planeringen av var det 
behövdes grävas/plöjas, vilka nya brunnar som 
var lämpliga och hur många/grova slangar som 
skulle läggas ner var gjordes till 98 % i egen 
regi. 

• Ett par nya medlemmar anslöt sig i elfte 
timmen  





Skatteverket 2011 

• En pärs råkade sedan ekonomerna ut för i och 
med avancerade diskussioner med 
Skatteverket angående vår MOMS-hantering. 

• Det var flera bud därifrån men resultatet blev, 
med benäget stöd av Coompagnion, det vi 
önskade dvs att insatsen är MOMS-fri men vi 
har MOMS-redovisning i övriga transaktioner. 

• Detta påverkade vår grävkalkyl positivt. 

• Innebar att vi måste ha en aktiv verksamhet  



Beroendet av Kommunen 2011 

• Från och med mitten oktober, då vi gjort vårt, 
blev vi beroende av material och aktiviteter 
från Kommunen.  

• De hade tyvärr problem med att få fram 
fiberkabel och det gjorde att inga medlemmar 
kunde anslutas under 2011.  

 



Avtal med Wexnet  

• Styrelsen har på föreningens vägnar tecknat 
ett operatörsavtal med Wexnet för att med EN 
operatör ge medlemmarna möjlighet att välja 
innehållstjänster mellan olika tjänste-
leverantörer.  

• Med en operatör förenklas föreningens 
administration samtidigt som medlemmarna 
får valfrihet inom Wexnetutbudet.  

 



2012 

• Inblåsning och anslutning av första 
kunderna gjordes sen vår av Kommunen 

• Resten av kunderna anslöts under året 

• Bidragsprocessen fortsatte och ledde till 
klartecken och en restetapp genomfördes 
under december omfattande ca 2,5 km 

• Medlemmarna började dra nytta av de nya 
tjänsterna. Några väntar med anslutning.  

 

 



2013 

• Övergång till förvaltningsfas 

• Fakturerar nätavgifter 4 ggr per år 

• Etablerat modell för hantering av 
avskrivningar och återbetalningsmodell 

• Väntan på kommunens genomförande av 
inmätning och därmed lantmäteriförättning 

• Börjat prata om att ansluta ev nya medlemmar 
inom vårt område. 

 



2014 

• Inmätningen gjord under februari 

• Slutlig Lantmäteriförrättning genomförs under 
våren 

• Ansluta ev nya medlemmar inom befintligt 
område 


