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Verksamhetsberättelse för 2018
Värmskog Fibernät Ekonomisk Förening
Styrelsens arbete under året
Under år 2018 har fyra styrelsemöten utöver årsstämman hållits. De frågor som styrelsen behandlat
är serviceärenden på nätet, ledningsärenden samt nyanslutningsärenden och upphandling av ny
kommunikationsoperatör.
Upphandling av ny KO
Styrelsen började arbetet med upphandling av ny kommunikationsoperatör under hösten 2018.
Nuvarande avtal löper ut i mars 2019 och vi började därför kartlägga vilka operatörer som fanns att
tillgå. Samtidigt gjorde vi en enkätundersökning bland medlemmarna för att kartlägga vilka tjänster
som används, vilka tjänsteleverantörer som var vanligast och vilken datahastighet som var vanligast.
Vi fick in 96 svar på enkäten.

Figur 1. Tjänster som används i nätet

Figur 2. Tjänsteleverantörer som används

Av svaren kan vi konstatera att det är till största delen internet som används och Telia är en helt
dominerande aktör. Över 50 % av medlemmarna köper hastigheten 100/100 Mbit/s, ca 10 % över
100 Mbit och det finns också en del som köper lägre hastigheter. Över 96 % svarar att de är nöjda
med utbudet. Många svarade att de vill ha kvar Telia som tjänsteleverantör men en hel del var också
lite besvikna för att prisnivån åkt upp efter hand. Detta var alltså viktig kunskap för oss när vi skulle
handla upp ett nytt avtal. Tjänsteutbudet hänger ju ihop med vilken KO som ansvarar för
kommunikationen men det kan variera på vilket sätt.
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När allt kom till kritan hade vi två intresserade KO (Telenor utöver Telia) som ville ge anbud. Bägge
kom till Värmskog och hade möte med styrelsen. Framåt februari fick vi in två anbud.
Telias anbud var det bästa och det fanns också chans till ett bättre avtal med dem eftersom samma
utrustning kunde användas i flera år till utan större kostnader för operatören. Vi kunde ju också
konstatera att våra mediaboxar som idag har en begränsning uppåt på 1 Gbit/s skulle räcka ett bra
tag framåt.
Styrelsen gjorde därför en förhandlingsrunda där vi satt upp några riktlinjer för hur vi ville att avtalet
skulle se ut. Efter ytterligare en månad fick vi ett nytt bud som var betydligt bättre. Vi har därför nu
skrivit avtal med Telia på fem ytterligare år. Näthyran steg med 50% och vi har också förhandlat fram
40 nya anslutningar de kommande tre åren utan extra kostnader för uppkoppling och aktiv
utrustning.
Nytt 1 Mbit/s gratisabonnemang
För medlemmen betyder detta att man inte behöver byta någon leverantör om man inte vill. Vad
gäller tjänsteutbudet kommer det att se ut som tidigare.
En nyhet är dock att har förhandlat fram en kollektivanslutning som gör att alla kan ha ett gratis
abonnemang på 1 Mbit/s till sommarstugan eller om man så vill till hemmet. Något som en del har
frågat efter och som tex kan användas för enklare kommunikation av övervakningsutrustning larm
eller liknande.
Nyanslutningar Värmskog 4.0
För närvarande har vi 317 anslutningar i föreningen. Vi kan alltså konstatera att vi har tre år på oss
att under kommande femårsavtal ansluta 40 nya fastigheter utan kostnad från KO. De som har
funderingar på att skaffa fiber bör alltså vara observant på detta framöver. Det finns idag en handfull
nya intresserade och vi kommer att samla ihop dessa i ett projekt under 2019 till att börja med.
Värmskog den 12 maj 2019
För styrelsen
Dag Hallén
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