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Verksamhetsberättelse för Västerhejde Fiber ekonomisk förening 2017 
 
Vid ingången av verksamhetsåret 2016 hade anläggandet av föreningens fiberoptiska nät 
slutförts och nätet driftsatts såvitt avser det ursprungligen projekterade nätet. Sedan dess 
har emellertid ett antal ytterligare intressenter fortlöpande tillkommit, vilket medfört fort-
satt arbete med planering och projektering samt upphandling för föreningen. Ett drygt 20-
tal önskemål och förfrågningar om efteranslutningar har kommit in under verksamhetså-
ret 2017. Gräv- och schaktningsarbeten m m utförs fortsatt av Enbloms Gräv&Schakt AB 
medan blåsning och svetsning av fiber liksom tidigare utförs av BRS Networks AB. Styrel-
sen har beslutat att en efteranslutning ska debiteras dels med samma insats som tidigare 
medlemmar betalat, dels med föreningens faktiska merkostnader för anslutningen.  
 
Det slutliga insatsbeloppet har under året bestämts till 12 000 kr. För närvarande debiteras 
en efteranslutning som minst med insats om 12 000 kr samt 10 500 kr exklusive moms för 
grävning, svetsning och blåsning. Efteranslutningar hanteras två gånger per år med sikte 
på uppkoppling per den 1/4 och 1/10. 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 närmare 800 st. 
Antalet bebyggda fastigheter i Västerhejde uppgår till ca 1000. Anslutningsgraden får där-
för anses som mycket god med hänsyn till att en del områden sedan tidigare är fibrerade, 
bl a Basgången och Melodislingan, Tulleboområdet samt Tvinnaregatan. 
 
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 stor arbetsuppgift utgör den fortlöpande bevak-
ningen via den s k ledningskollen för att säkerställa att föreningens anläggningar inte ska-
das i samband med andra gräv- och schaktningsarbeten. Vid behov måste ledningarnas 
läge sättas ut och markeras på marken. Till stor del har entreprenör fått anlitas för detta. 
GEAB:s förstärkning av elnätet i Västerhejde har medfört en väsentlig kostnad för före-
ningen för utvisning av ledningarna. Föreningens eget arbete har dock till stor del utförts 
på ideell basis. 
 
Vid 2017 års stämma beslutades om ändring av föreningens stadgar. I tidigare gällande ly-
delse av stadgarnas § 6, 2:a stycket, anges att medlem äger rätt att från insatsbeloppet av-
räkna vad som belöper på medlemmens anslutning av belopp föreningen uppburit i dels 
statliga och kommunala bidrag, dels näthyror. Insatsbeloppet kommer dock att beräknas 
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utifrån föreningens nettokostnad för anläggande av nätet efter avdrag för eventuella bi-
drag samt uppburna näthyror avseende samtliga anslutningar. Härigenom kommer in-
satsbeloppet att bli detsamma för samtliga medlemmar. Vid stämman beslutades därför 
att 2:a stycket i 6 § ska utgå. 
 
Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats under år 2016 på flera punkter, vilket med-
för behov av att ändra stadgarna. Med stöd av övergångsbestämmelserna beslutade styrel-
sen att hålla 2017 års stämma med stöd av de gamla reglerna och ta upp frågan om stadge-
ändringar först vid 2018 års ordinarie stämma. Styrelsen kommer då att föreslå en revide-
ring av stadgarna i sin helhet. 
 
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden med följande samman-
sättning 
 

Roger Erixon (ordförande) 
Fredrik Hård af Segerstad (ledamot) 
Håkan Malmros (vice ordförande) 
Johannes Persson (kassör) 
Torsten Sojdelius (sekreterare) 

 
Suppleanter i styrelsen har varit 

Anders Mittonen 
Erik Unnerfelt 
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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 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 4 juni 2018 
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ordförande   ledamot   vice ordförande 
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kassör   sekreterare 


