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Verksamhetsberättelse 2011
Fiber till Värmskog
Värmskogs Fibernät Ekonomisk Förening
Fibercheck från Leader
Som många småorter på landsbygden dras vi med problem vad gäller
kommunikationer till yttervärlden. Kopparkabel för telefoni finns än så länge
tillgängligt men risken är överhängande för att underhållet av detta kommer att bli
undermåligt framöver likt andra områden i Värmland. Bredband via kopparkabel
(ADSL) finns endast i den västra delen av Värmskog. Den östra delen (om sundet i
Värmeln) saknar idag helt fast bredbandsuppkoppling och det finns inga planer på
att bygga ut detta nät hos befintliga marknadsaktörer. Mobilt bredband i form av 3G
finns tillgängligt.
Det fanns under hösten 2009 ett uttalat intresse för att utveckla kommunikationerna
via bredband i Värmskog. En grupp personer börjada titta på möjligheterna att
förbättra bredbandsuppkopplingar och kunde snart konstatera att stora delar av
Värmskog inte har de fysiska möjligheterna att via tex ADSL kunna etablera någon
som helst bredbandlösning. Därför började diskussionen luta mot möjligheter att
bygga ett eget fibernät. Kontakter med kommunen initierades dock utan något
positivt resultat. När LBP:s program för bredband på landsbygden blev presenterat
inriktades arbetet på att undersöka intresset för en ansökan. Vid den tiden togs
kontakt med Leader och en ansökan om fibercheck gjordes och beviljades den 23
mars 2010. För att arbeta med informationsspridning och genomföra en
nätutredning erhöll föreningen 20 000 kr från Leader och det började bli bråttom att
utnyttja dessa medel om de inte skulle frysa inne. Därför sattes alla krafter in för att
snabbt starta en ekonomisk förening.

Mål med fiberprojektet
Målet med detta projekt är bygga ett gemensamt ägt fibernät i Värmskog och att alla
som har fastighet inom området ska få möjlighet bli medlemmar och att ansluta sig
till ett öppet nät under 2010-2012. Det skall finnas ett rikt utbud av tjänster av
telefoni, TV och Internet som abonnenten kan välja mellan. På lång sikt skall detta
medverka till att stärka konkurrensen för landsbygdsboendet, säkra de digitala
kommunikationsmöjligheterna och därmed öppna för att fler kan bo och verka i
Värmskog.

Förening bildad
Föreningen bildades under november 2011 och ett antal informationsmöten har
hållits i samarbete med Fiber till byn projektet från Leader Närheten där vi har fått
mycket bra stöd och hjälp. Även Säffle Fibernät har varit behjälpliga med information
och tips. Stadgar till föreningen har hämtats från exempel från andra liknande
föreningar. Arbetet med att informera innevånarna på ett aktivt och nära sätt
startade på allvar under oktober 2010 och 15 kontaktpersoner har utsetts att arbeta
lokalt med detta i byarna.
Värmskogs Fibernät Ek förening
Ordf. Dag Hallén
e-post: sundetvarmskog@gmail.com
Tel: 070-237 65 14

www.varmskogfiber.se

Information och utskick
Informationsmöten har hållits vid följande tillfällen:
2010-10-07 19.00 Liljenäs
Mindre grupp diskuterade Fiber till byn
2010-10-18 19.00 Liljenäs
Stormöte med Roy Ottosson från Leader
2010-11-01 19.00 Liljenäs
Stormöte med Erik Evestam och Roy Ottosson
2010-11-22 19.00 Liljenäs
Möte med utsedda kontaktpersoner
2011-03-26 11.00 Liljenäs
Uppföljningsmöte med kontaktpersonerna
2011-04-30 20.00 Liljenäs
Infotält i samband med Valborgsfirande
Under maj månad hölls uppföljningsmöten med kontaktpersonerna varje vecka för
att sedan under juni glesas ut till var 14:e dag under juni fram till stämman.
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 sätter egna mål för varje område som är indelat efter
sockengränserna.
2010 maj
2010 okt
2010 nov
2011 feb
2011 april
2011 juni

Utskick med intresseanmälan om anslutning
Utskick inför stormötet den 18 okt med information
Utskick inför stormötet den 1 nov med stadgar och fibernätsområde
Utskick till samtliga fastighetsägare med information om stödbeslut
Nytt infomaterial trycktes upp inför Valborg
Annons i GV-Nytt och utskick om årsstämman

Hemsida och informationsmaterial
En egen hemsida skapades under november 2010. Denna har kontinuerligt fyllts på
med nytt material och information och används för att kommunicera det som händer
i föreningen. 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.

Nätutredning
En nätutredning har utförts av Eltel Networks Infranet AB, Karlstad med ett förslag
på stamnätsdragning av fiberkabel till samtliga fastigheter i Värmskogs församling.
Nätutredningen ligger till grund för denna ansökan om projektstöd till
Landsbygdsprogrammet samt kanalisationsstöd. Nätutredningen visar att man
genom ett stamnät på ca 75 km kan förse 25 byar och 69 st fiberoptiska
skarvningsområden med tillräcklig kapacitet. Stamnätet förläggs delvis i sjön
Värmeln och Rommeln med ca 9 km sjökabel. I förslaget räknas med en
uppkoppling på Säffles stamnät i södra delen som finns i Gårdsvik. Det finns också
möjlighet att koppla upp sig på Quadracoms fibernät i Björnebol. Stamnät och
kundnät utgör i sin helhet en sträcka på ca 140 km. Utredningen om
stamnätsdragningen är sedan reviderad av styrelsen och är nu nere i ca 60 km.
Förslaget att förlägga en del av stamnätet i sjö är också tillsvidare borttaget.
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Upphandling
Ett underlag är i princip färdigtframtaget för att kunna användas för en upphandling
av entreprenörer och material för projektet. Föreningen har fått hjälp via projektet
Fiber till byn från Kils kommun med konsulter för upphandlingen. Det är dock i
nuläget för få medlemmar för att vi ska kunna börja med upphandlingen. För att vara
trovärdigt måste vi upp mot de 400 medlemmarna som kalkylen ovan beskriver.

Ekonomi och stöd från landsbygdsprogrammet
Nätutredningen pekar på en kostnadsbild på drygt 14 milj kr om man ska gräva fiber
för alla fastigheter i Värmskog. Skulle detta vara möjligt att finansiera krävdes stöd
från staten. Därför sattes alla krafter in för att få in en komplett ansökan före
årsskiftet. Ansökan till Landsbygdsprogrammet inriktades på en 90 % anslutning och
en bit in i januari kom det mycket glädjande besked. Det beviljade stödet finns alltså
för 612 fastigheter av 680 möjliga. För varje fastighet beviljas 6000 kr. Blir det
endast 400 fastigheter som ansluts beräknas stödet alltså till 2,4 milj kr. Dessutom
finns ett kanalisationsstöd beviljat om 1,4 milj kr vilket gör ytterligare 3500 kr per
anslutning. Med 400 anslutningar blir alltså stödet 3,8 milj kr. Investeringskostnaden
måste då hamna under 11 miljoner kr för att anslutningsavgiften skall gå att få under
20 000 kr.

Tidplan för projektet
Upphandling av tjänsterna och materialet kommer att ske i enlighet med de
upphandlingsregler som ställs från Statens Jordbruksverk. Under våren har arbetet
med medlemsvärvning prioriterats och detta måste fortsätta under sommaren för att
nå upp till uppställda mål. Tidsplanen blir då att påbörja upphandling under augusti
och börja grävning under oktober. Projektet måste vara färdigställt under hösten
2012 för att samtliga stöd ska kunna användas. Är inte grävningen färdig 31/12
2012 riskeras delar av stödet att gå förlorat.

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 projektorganisation måste nu skapas och föreningen söker därför en lämplig
projektledare som ska ansvara för kontakter med entreprenörer och försäljare av
material. Arbetet med delar av projektering, förberedelser och markägarkontakter
kommer att skötas av frivilliga i föreningen för att minska kostnader till ett minimum.

Medlemsvärvning
Fortsatt fokus på medlemsvärvning är alltså det viktigaste framöver för att få
fibernätet byggt. Vi har ett mycket gynnsamt läge med bra stöd beviljat men utan
medlemmar blir det inget nät. Därför har styrelsen diskuterat tillsammans med
kontaktpersongruppen om olika sätt att stimulera medlemstillströmningen.

Fortsatt verksamhet
När projektet är färdigt och alla uppkopplingar är klara kommer föreningen att ha
rollen som ägare och förvaltare av fibernätet. Vilket tjänsteutbud som föreningen
skall tillgodose kommer i fortsättningen att kunna beslutas gemensamt. De
kostnader för service och underhåll av nätet som uppstår kommer tillsammans med
medlemsavgifter att årligen faktureras medlemmarna. Det skall också efter projektet
vara möjligt att ansluta sig men då till en annan kostnad beslutad av föreningen.
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