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Verksamhetsberättelse för Västerhejde Fiber Ekonomisk Förening 2020 

 

Vid ingången av verksamhetsåret 2016 hade anläggandet av föreningens fiberoptiska nät 

slutförts och nätet driftsatts såvitt avser det ursprungligen projekterade nätet. Sedan dess 

har ytterligare intressenter fortlöpande tillkommit, vilket medfört fortsatt arbete med pla-

nering och projektering samt upphandling för föreningen. Ett 20-tal efteranslutningar har 

genomförts under verksamhetsåret 2020. Gräv- och schaktningsarbeten m m har utförts av 

Hultgrens Mark- & Anläggning AB samt Brucessons Gräv & Entreprenad AB medan blås-

ning och svetsning av fiber liksom tidigare utförs av BRS Networks AB.  

 

Styrelsen har beslutat att en efteranslutning ska debiteras dels med samma insats som tidi-

gare medlemmar betalat, dels med föreningens faktiska merkostnader för anslutningen. 

Efteranslutningar hanteras två gånger per år med sikte på uppkoppling under april och 

under oktober. Begäran om anslutning ska ske senast sex veckor före respektive datum. 

 

Intresset för anslutning till föreningens nät har således varit fortsatt stort och antalet med-

lemmar samt externa anslutningar uppgick vid verksamhetsårets slut till mer än 800 st. 

 

Föreningens eget arbete har dels bestått av projektering och stakning av fiberlinjer samt 

upphandling av arbeten för inkoppling av nya anslutningar, dels etablering av ändamåls-

enliga administrativa rutiner och uppföljning av verksamheten samt kontakter med med-

lemmarna och anlitade entreprenörer. En viktig arbetsuppgift utgör den fortlöpande be-

vakningen via den s k ledningskollen för att säkerställa att föreningens anläggningar inte 

skadas i samband med andra gräv- och schaktningsarbeten. Vid behov måste ledningar-

nas läge sättas ut och markeras på marken. Till viss del har entreprenör fått anlitas för 

detta men föreningen har under året anskaffat utrustning för ledningssökning och utför 

numera utsättningar i egen regi. 

 

Lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt inom fastigheter för vilka markupplåtelseav-

tal inte kunnat tecknas har pågått även under detta verksamhetsår. Under året har byte av 

förrättningsman skett och delfaktura utfärdats. Fakturan har överklagats av föreningen 
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men mark- och miljödomstolen har beslutat att frågan inte kan prövas förrän förrättningen 

avslutats och slutfaktura utfärdats.  

 

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden med följande samman-

sättning 

 

Fredrik Hård af Segerstad (ordförande) 

Håkan Malmros (kassör) 

Anders Mittonen (ledamot) 

Torsten Sojdelius (sekreterare) 

Erik Unnerfelt (ledamot) 

 

Suppleanter i styrelsen har varit  

Roger Erixon 

Johannes Persson 

 

Revisorer har varit  

Jesper Wikman 

Joakim Johansson 

 

Revisorssuppleant har varit 

Markus Wahlgren 

 

Valberedningen har utgjorts av 

Björn von Corswant, Göran Eriksson och Anna Glas 

 

Föreningens verksamhet under året har finansierats genom medlemsavgifter om 200 kr 

per år och anslutning, avgifter för drift och underhåll samt insatser och inträdesavgifter 

från nya anslutningar. 

 

 Styrelsen tackar alla som inkommit med synpunkter, bidragit med ideellt arbete och ge-

nom engagemang bidragit till att föra projektet vidare. 

 

Västerhejde den 25 maj 2021 
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Fredrik Hård  Håkan Malmros  

ordförande   kassör 

 

 

Anders Mittonen  Torsten Sojdelius 

ledamot   sekreterare 

 

 

Erik Unnerfelt 

ledamot 


