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Verksamhetsberättelse för 2016 
Värmskog Fibernät Ekonomisk Förening 

 

Styrelsens arbete under året 

Under år 2016 har två styrelsemöten utöver årsstämman hållits. De frågor som styrelsen 

behandlat är serviceärenden på nätet, ledningsärenden samt nyanslutningsärenden och 

upphandling. 

 

Service i nätet 

Styrelsen har behandlat några felärenden under året. Två grävskador, ett nytt skåp för 

sorkskador samt reparation av dränering. 

 

 

Nyanslutningar Värmskog 2.0 

Styrelsen har mottagit fler förfrågningar angående nyanslutningar till vårt fibernät och gick 

därför under slutet av 2015 ut med en förfrågan till hela Värmskog. Detta gjordes i 

december och kampanjen pågick fram till 31 jan 2016. Vi har därefter sammanställt 20 st 

förfrågningar som vi nu har gjort ett anbudsunderlag för och går ut på offentlig 

upphandlingssite med efter årsstämman.  

 

Upphandlingen resulterade i ett (1) anbud och det var från Värmlands Fiber AB. Därför 

tilldelades Värmlands Fiber AB uppdraget att utföra entreprenaden. Arbetet har sedan skett 

i samarbete med Madab Entreprenad, Onfield samt Conny Torstenssons Entreprenad. 

Grävningen påbörjades under hösten 2016 och ca hälften av anslutningarna var 

uppkopplade och klara strax före Jul. Resten har blivit inkopplade eller kommer att bli 

under 2017. 

 

Reviderat avtal med Telia 

Styrelsen har under året arbetat fram ett reviderat avtal med Telia ang 

kommunikationsopertörstjänster för 50 nya anslutningar med samma villkor som de 

befintliga. Vi kan avropa dessa fram till slutet av 2019 när avtalet går ut. Dock krävs 2-3 

anslutningar per tillfälle för att Telia skall kunna göra inkopplingsarbetet kostnadsfritt. 

 

Någon ytterligare anslutning kom till under tiden som projektet pågick och sammantaget 

innebär det att vi har fått 21 nya anslutningar och är därmed uppe i 305 anslutningar totalt 

från och med 2017.  Vi välkomnar därmed alla nya medlemmar!  

 

 

 

Värmskog den 12 juni 2017 

 

För styrelsen 

 

Dag Hallén 


