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Verksamhetsberättelse 2013 
Värmskog Fibernät Ekonomisk Förening 

Detta har hänt under 2012 och början av 2013 

 
Byggbeslut 2012 
Ett byggbeslut togs den 26 februari 2012 på medlemsmöte. Beslutet fattades i 
enighet av ca 75 medlemmar. 
 
Projektering 
Upphandlingen av Infratek som partner i projektet gjordes i början av januari och 
detta gjorde nu att arbetet med skarp projektering kunde påbörjas direkt. Samtidigt 
med detta börjades arbetet med att få in påskrivna anslutningskontrakt och 
markavtal. Föreningens styrelse arbetade med att lägga upp en säljkampanj för att 
få in kontrakt från så många som möjligt och varje etapp bearbetades successivt 
som projektet fortskred.  
 
Grävstart 
Under mars startade uppstakningen av de första grävetapperna. Vår projektledare 
Björn Svensson tog på allvar tag i att förbereda grävningen. Målet var nu att alla 
markägare skulle kontaktas och ansvaret för detta vilade på kontaktpersonerna i 
första hand. Den 7 maj kom så grävningen igång och först ut var Björnebol-Ekebol 
och sedan vidare mot Liljenäs.  
 
Telia som kommunikationsoperatör 
Under april arbetade styrelsen med att handla upp KO för projektet dvs den som 
skall se till att det finns nödvändig utrustning i bägge ändar av fibern för att det skall 
gå att kommunicera. Styrelsens val av Telia hade god konkurrens av Quadracom 
men bla ekonomin var avgörande för valet. I uppgörelsen ingår att Telia förser varje 
hus med en mediabox på insidan och att de betalar 40 kr per månad och anslutning 
i hyra till föreningen. Den plattform som varje fastighetsägare sedan väljer 
tjänsteoperatörer från kallas ”Öppen Fiber”. Valet av Telia som KO innebär inte att 
man måste välja Telias tjänster för internet, tele och television. Det finns ca 8 
tjänsteoperatörer på plattformen idag. 
 
Kontrakt 
Mot slutet av augusti nåddes målet med 275 kontrakt för anslutningar. Några föll 
ifrån när det blev skarpt läge vilket missgynnade kalkylen men totalt sett skrevs 282 
kontrakt även om förhoppningen var att vi skulle nå fler när grävningen väl startat. 
 
Blåsning av fiber 
Fiberblåsningen började de första dagarna i september på de områden som var 
någorlunda färdiggrävda. I vissa fall fick man lämna det ofärdigt eftersom 
grävningen på egna tomter inte var klart. I slutet av september var 65 % av sträckan 
färdiggrävd men man började inse att det skulle bli tufft att få färdigt allt före jul. I 
början av november är det fem maskiner igång och när vi frågar Daniel Johansson, 
som är Infrateks inlejde projektledare, så säger han att det viktiga nu är att försöka 
blåsa så mkt kundfiber som möjligt innan vintern. 
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Första uppkopplingen klar! 
Den 4 december var en stor dag i Värmskogs historia när ljuset kom till Södra Näs i 
fibern. Telia hade dessförinnan gjort klart noden i Björnebol så nu var det skarpt 
läge. I mitten av december sätter Kung Bore stopp för effektivt fiberblåsande med 
isande vinterkyla. Dagarna före Jul blir det en andhämtning i väderleken och 
stamfiber kunde blåsas från Liljenäs till Högen. Det fanns nu en förhoppning att allt 
skulle bli färdigt i januari. 
 
Vintern slog till på allvar 
Ett välbesökt möte med information från tjänsteoperatören Telia arrangerades i 
början av januari och många vald att nappa på deras erbjudanden. I mitten av 
januari blev noden i Lämnäset driftsatt och nu var 34 fastigheter anslutna. I början 
av februari var den siffran 55 men sedan slog vintern till på allvar och rejäl tjäle satte 
effektivt stopp för all fiberblåsning. Det tog ända till i början av maj innan tjälen börjat 
ge med sig så pass att blåsningsarbetet kunde återupptas. 
 
Årstämma 10 juni 
Vid årstämman kan konstateras att nu fattas ett tiotal anslutningar från färdigt 
projekt men att före midsommar skall allt vara klart. Vi är då alltså ca ett halvt år 
försenade, mkt beroende på den hårda vintern. På årsstämman redogjordes för hur 
arbetet fortskridit och vad som hade gått bra och dåligt i projektet.  
 
Ekonomi 
Styrelsen har arbetat intensivt med att försöka följa upp ekonomin i projektet men 
det har varit svårt att få fram detaljerad information om kostnader löpande. Därför 
tog vi initiativet till en egen uppföljning av grävtimmar för schaktet redan i juni. 
Kostnaden för grävarbetet har därför kunnat hållas på en rimlig nivå men trots detta 
blivit dyrare än beräknat. Andra kostnader som dragit iväg är tryckningar under väg, 
materialåtgång av stamfiber och skyddsrör samt fler skåp än beräknat. 
Projekteringen genom Infratek har också blivit betydligt dyrare än beräknat. Under 
vintern har därför styrelsen förhandlat fram en lösning som innebär att ett takpris har 
blivit satt. Vi har därför nu kontroll på alla kostnader men totalt sätt räknar vi med en 
fördyrning på ca 1 milj kr. Styrelsen lägger fram ett förslag på hur detta underskott 
skall finansieras på årsstämman. Viktigt att tänka på i detta sammanhang är att 
nätet är mkt ordentligt dimensionerat och rymmer åtskilligt fler framtida anslutningar. 
När dessa blir aktuella är dock svårt att bedöma och därför behövs åtgärder för att 
lösa finansieringen på kort sikt. Skulle nya anslutningar bli aktuella kommer de 
kunna vara med och finansiera underskottet. 


