Wiskansfiber
Sammanfattning.
Årsmötet genomfördes i Ede Skola söndag den 10 april kl 1500.
1. Närvarade var cirka 75 medlemmar och ordförande var Erik Magnusson från Bräcke
kommun.
Vi är idag 290 medlemmar i Wiskansfiber Eko.Förening.
2. Årsredovisning för 2015 går att läsa på www.wiskan.se .
3. Projektets läge i stort.
Ledningsgruppen genomför kontinuerligt möten en gång i månaden och däremellan
sker individuellt arbete. Områdesansvariga har cirka 40 – 50 fastigheter i sitt område
och ansvarar för kontakter med fastighetsägare samt planerar nätdragning i området.
Funktionärer för planering av projektet har arbetat ideellt under cirka 1700 tim
(motsvarande en heltidstjänst).
Anslutningsgraden (tecknade avtal) bland permanentboende är 85 % och bland
sommarboende 40%.
4. Genomfört tills 1 april 2016.
- Preliminär projektering är gjord sedan hösten 2014 med nätskisser, kostnadskalkyl,
utarbetande av tillstånd, finansieringsplan, byggnadsorganisation, tidsplan.
- Beslut om statligt bidrag finns ej, men är av länsstyrelsen utlovad till april månad
2016.
- Upphandlingar är genomförda av systemleverantör (byNet),
kommunikationsoperatör (ServaNet), operatör för drift, underhåll och förvaltning
(ServaNet) samt Gräventreprenör (Mikaelsson Entreprenad AB).
Tillstånd för igångsättning med grävning inväntas och kommer att inlämnas till
myndigheter då statligt bidrag är beviljat.
284 fastighetsägare har undertecknat anslutningsavtal och huvuddel av fastighetsägare
har beviljat markupplåtelse, men föreningen ska bl.a. komplettera med kartbild över
kanalisation för fastigheten.
5. Nytt ställningstagande av entreprenaden.
Två operatörer har sedan en vecka tillbaka inlämnat nya anbud om att överta
genomförda förberedelser och genomföra projektet som en ”totalentreprenad”.
Båda anbuden är marknadsanpassade och konkurrensvärdiga.
Båda anbuden ger fördelar för föreningen och medlemmarna, som bl.a. är:
- att byggande av fibernätet ligger inom den ekonomiska ram som årsmötet beslutade
2015 (max 9000kr),
- att anbuden övertar hela ansvaret att producera ett fibernät, att erbjuda service i nätet
och att direkt efter utbyggnad äga nätet,
- att fastighetsägaren inte behöver gräva över tomt till husvägg och inte heller avdela
tre dagars ideellt arbete för föreningen.
Projektledningsgruppen kommer i närtid att värdera anbuden och besluta om
inriktning av projektet för framtiden.

6. Framtiden.
Projektledningsgruppen kommer att informera om föreningens och medlemmarnas
åtgärder i framtiden.
Beslut om statligt bidrag inväntas.
Beslut kommer att utsändas om bl.a. betalning av eventuella insatsavgifter,
fastighetsägares biträdande vid utstakning för grävning, komplettering av
markupplåtelseavtal m.m.
7. E-postadresser.
Årsmötet beslutade att E-postadresser ska insamlas till styrelsen för att underlätta
utskick av information till medlemmarna.
Varje medlem/fastighetsägare - Var vänlig inlämna E-postadress till din
områdesansvariga.
8. - Information om projektet sker idag med brev, annons, facebook och på hemsidan
www.wiskan.se.
Jag svarar naturligtvis på frågor!
Tommy Andersson
073-785 8290 eller
tommy@storboda.se

