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Verksamhetsberättelse 2012 
Värmskog Fibernät Ekonomisk Förening 

 
Ny strategi under hösten 2011 
 
Nytt mål 

• 340 anslutningar till en kostnad under 20 000 kr per anslutning 
 
Personlig påverkan 

• Personligt ansvar inom varje FOS, workshop på medlemsmöte 
• Alla medlemmar hjälper till att nå målet 

 
Information 

• Nya konkreta budskap, hur ser framtiden ut? 
• Blankett med checklista 
• Skyltar med ”Här pågår ett fiberprojekt” efter vägen genom Värmskog 
• Möten och seminarier, politisk debatt 

 
 
Tidplan för projektet 
Under hösten gjordes följande tidplan och den följer vi nu relativt bra. Söndagen den 
26 februari beslutas om byggnation ska genomföras av medlemmarna. Efter det 
vidtar skarpa förhandlingar med kommunikationsoperatörer för nätet. Om grävning 
kan komma igång under april räknar vi med att all grävning är gjord före årsskiftet. 
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Information och utskick 
2011-07-02  Kampanjstart, Fibertriss 
2011-07-10  Värmskogdagen VFN medverkar 
2011-10-02 17.00 Medlemsmöte omröstning ny strategi 
2011-11-19/20 Markägarträffar 
2011-11-17  Upphandlingen av partner startar 
2011-11-27  Skyltar uppsatta! 
2011-12-04 15.00 Dialogmöte om landsbygdsutveckling 
2012-01-15  Nytt infomaterial publicerat 
2012-01-28  Operation dörrknackning del 1 
2012-02-02  Upphandling partner avslutad 
2012-02-04  Operation dörrknackning del 2 
2012-02-26 16.00 Medlemsmöte, byggbeslut!! 
2012-03-28 19.00 Årsstämma  
 
 
Under hösten och vintern har styrelsen haft ett 20-tal möten och dessutom träffar 
med kontaktpersoner, kommunikationsoperatörer samt Infratek. Styrelsen har 
tillsammans med kontaktpersonerna byggt upp ett välorganiserat 
informationsarbete. Organisationen består nu av 10 olika team med 2 eller 3 
kontaktpersoner i varje. Dessa har satt egna mål för varje område som är indelat 
efter sockengränserna. 
 
Efter möten med kommunen i januari och februari har ett gemensamt utskick 
distribuerats till fastighetsägare i Värmskog där Grums kommun och Värmskog 
Fiber ekonomisk förening gemensamt informerar om projektet och betydelsen av 
infrastruktur på landsbygden. En rekommendation utfärdas till alla fastighetsägare 
att gå med i föreningen och ansluta sig till fibernätet. 
 
 
Hemsida och informationsmaterial 
Hemsidan används nu flitigt för spridning av all information angående projektet men 
också lite nyheter om vad som händer i Sverige ang fiber. En on-line statistik finns 
för medlemsantal och antalet intresserade så att alla kan följa utvecklingen av 
informationsarbetet. På hemsidan finns också ett medlemsregistreringsformulär där 
alla nya medlemmar kan fylla i samtliga uppgifter som krävs. Kartor över den 
preliminära stamnätsdragningen finns som pdf-filer tillgängliga för alla. 
 
Ekonomi 
Flera kalkyler är gjorda tillsammans med Infratek och huvudalternativet är att vi ska 
nå 340 anslutningar men en känslighetsanalys är gjord för 275 st med bibehållet mål 
dvs att anslutningsavgiften landar under 20 000:- per fastighet. 
 
Stöd från landsbygdsprogrammet är beviljat för 585 anslutningar inkl 
medfinansiering från PTS vilket ger 6000:- per anslutning. Dessutom har vi erhållit 
ett kanalisationsstöd på 1,4 milj kronor vilket ger en bra grund att stå på. 
 
Föreningens verksamhet under året 2011 har i huvudsak inriktat sig på att värva nya 
medlemmar och antalet är i skrivande stund uppe i 254 st. 
Intäkterna begränsar sig till medlemsavgifter (100: -) och en preliminär insats på 
100: - samt ett Leaderstöd (fibercheck) för arbetet med förstudien. Kostnader är 
nedlagda för hyra av konsult för upphandlingen samt diverse utskick, annonser och 
tillställningar. 
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Kassaflöde 
Lönsamheten i projektet är relativt god och vid projektslut beräknar vi att ha ett 
positivt kassaflöde. Under första delen av projektet är det emellertid stora likvida 
påkänningar eftersom entreprenörer och leverantörer måste ha betalt och 
stödpengar från länsstyrelsen inte kommer att betalas ut förrän allt är klart. 
Föreningen har därför ett kreditbehov på ca 1,5-2 milj kronor under en kort period. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värmskog Fiber ekonomisk förening har därför ansökt om ett borgensåtagande hos 
kommunen för 1,5 milj kr. Detta för att kunna vid behov låna pengar i bank under 
byggtiden. I förhandlingen med kommunikationsoperatörerna har också olika 
finansieringslösningar diskuterats. 
 
 
Organisation 
Föreningens styrelse har huvudansvaret för projektet och den ekonomiska rörelse 
som därmed startas. En kassör med god kompetens inom redovisning och 
företagsekonomi är tillsatt. Han kommer också framöver att sköta föreningens 
betalningar, fakturor och räkenskaper. Två säljledare är utsedda som ansvarar för 
medlemsvärvning och information tillsammans med de utsedda kontaktpersonerna.  
En särskilt utsedd projektledare är tillsatt som blir avlönad av föreningen. Uppgiften 
för honom blir att samordna det praktiska arbetet mellan entreprenör och de 
förberedelser inför grävningen som föreningen har ansvar för. 
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