Svanskog fibernät ekonomisk förening

Verksamhetsberättelse 2017
2017 var ett år med hög aktivitet i fiberföreningen. Främst berodde det på att
Svaneholmskampanjen började ge resultat, men även i byarna runt om tillkom
flera anslutningar. Sammanlagt hade föreningen 238 medlemmar i slutet av
2017, varav 44 nyanslutna under året. Svanskogs fiberförening blev därmed
med råge den snabbast växande i Säffles landsbygdsnät. Mängden påverkade
ekonomin positivt, vilket medfört att föreningen kunnat investera i förberedelser för kommande anslutningar. En kostnadsdrivande faktor i Svaneholm är asfalterade gator. Det är alltså fördelaktigt att, när en fastighet skall anslutas,
lägga ner slang och i vissa fall fiber med högre kapacitet, så att fler fastigheter
kan anslutas senare, utan att gräva eller borra på nytt. En omfattande del av
Svaneholm har på det sättet förberetts.
Den kraftiga utbyggnaden av nätet förde med sig att också stamnätet behövde
förstärkas. Det är egentligen Säkoms ansvar, men saken uppmärksammades
först när arbetet påbörjats. För att klara ut ansvarsfrågan och kostnadsfördelningen tog vi upp saken med Säkom, som emellertid inte ville stå för kostnaderna. Säkom betraktade inte åtgärden som en investering i befintligt nät, utan
som en utökning av nätet. Under det ligger dock att Säkom definierat om delarna i nätstrukturen och gått ifrån den tidigare gällande uppdelningen i stamoch områdesnät. Det kan innebära oklarheter i framtiden om vem som är ansvarig för vad. Från föreningens sida har vi meddelat Säkom, att vi betraktar
allt som föreningen betalat för som föreningens egendom, d.v.s. även om det tidigare ingått i stamnätet. I övrigt löper samarbetet med Säkom på som förr vad
gäller driften. Försöken att få till stånd samtal om utvecklingen på längre sikt
har inte lyckats.
2017 innebar förändringar av föreningens styrelse. Pionjärerna Alf Svanström
och Egil Flöisand hade avsagt sig sina uppdrag som ledamöter, men accepterat
att kvarstå som suppleanter. Till ny ordförande valdes Lennart Johansson.
Charlotte Andersson valdes in som ny ledamot och ersatte också Urban Hermansson som sekreterare. Styrelsen fick ett arbetsamt år med alla nya medlemmar. Nya rutiner i samarbetet med NSI underlättade arbetet.
Samverkan med Byalaget har fortsatt och bidrar till föreningens tillväxt. Det
finns många goda skäl att stärka samarbetet än mer framöver.
EUs nya bestämmelser om hantering av personuppgifter (GDPR) gäller även fiberföreningen. Den analys som genomfördes kom fram till att de personuppgifter som lagras är nödvändiga för verksamheten och knappast känsliga i något
sammanhang. Medlemmarna har rätt att begära ut sina uppgifter. Vid en even-
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tuell inspektion skall föreningen kunna visa vilka personuppgifter som sparas
och hur de hanteras.
Kari Mörk har tagit fram en ny hemsida www.svanskogfibernat.se. Där läggs
t.ex. stämmoprotokoll upp. Vår förhoppning är att sidan till skillnad från tidigare försök, skall bli en levande kommunikationslänk med medlemmar och
andra intresserade.
Föreningen har efter en del krångel fått en ny postadress i Företagshuset Svanen Svanskogs fiberförening ek. för., Box 17, 662 03 Svanskog
Styrelsen har hållit 15 protokollförda möten, informella möten/utfärder i syfte
att klarlägga förutsättningarna vid nya förfrågningar.
Föreningen informerade i Svanskogsbladet en gång under 2017.
2018 kommer förmodligen att bli lugnare är 2017. En större förändring som
väntar bakom hörnet är fortsatt nedsläckning av Telias kopparnät. När det sker
vet vi inte. En bedömning är att det kan komma ett besked under året med ett
års framförhållning. Det skulle betyda att kopparnätet stängs tidigast 2019, vilket ger andrum för den våg av fiberanslutningar som kan förväntas då.
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