Årsstämma 2017
Tegneby Församlingshem
2017‐06‐15

Dagordning
10. Frågan om arvoden till
1. Mötets öppnande
styrelseledamöterna och revisorer.
2. Val av ordförande samt sekreterare vid
stämman.
11. Beslut om medlemsavgift och andra
avgifter.
3. Godkännande av röstlängden.
12. Val av ordförande
4. Val av två justeringspersoner tillika
13. Val av övriga styrelseledamöter och
rösträknare.
eventuella styrelsesuppleanter.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i
14. Val av revisorer och eventuell
behörig ordning.
revisorssuppleant/er.
6. Fastställande av dagordningen.
15. Val av valberedning, lägst två och
7. Styrelsens årsredovisning och
högst fem personer, varav en skall vara
revisionsberättelsen.
sammankallande.
8. Beslut om fastställande av
balansräkningen och resultaträkningen 16. Övriga ärenden som ska tas upp på
föreningsstämman enligt lag eller
samt om disposition av årets vinst eller
föreningens stadgar, och som anmälts
förlust enligt den fastställda
till styrelsen senast fyra veckor före
balansräkningen.
stämman.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt
17. Mötets avslutande
styrelseledamöterna.
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Information
Föreningen
• Medlemsantal just nu

2017 (2016)

– Totalt antal i medlemsregistret: 229 st (186 st)
– Fastigheter som skall anslutas: 252 st (207 st)
– Antal anslutningar: 269 st (218 st)
– Antal anslutningspunkter: 253 st
c:a 89 % (78 %)
anslutningsgrad
(hushåll)

• Fler på väg in

250 st!
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Information
Ekonomi / Försäkringar
• Insatsinbetalningar
– 18600 kr nu

• Anslutningsavgift
– Faktureras efter installation

• Momsregistrering
– Ansökan inlämnad 2016, godkänd jan 2017 (retro från 1/10 ‐16)

• Kredit
– Orust Sparbank (kontokredit eller lån)

• Försäkringar tecknade
– Styrelseansvarsförsäkring
– Företagsförsäkring
– Byggherreansvarsförsäkring
2017‐06‐21
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Information
Utförande/Byggnation
•
•
•
•
•

Startade november 2016
Projektering
Bygglov noden
Markupplåtelseavtal (151 MUA + 12 VF + 24 MUA + 5 VF)
Samförläggning med Ellevio
–
–
–
–

40‐50% samförläggs
6 etapper – Föreningen berörd av 4 av dem
Trolk El & Tele – huvudentreprenör (2/6 etapper)
Två Grävare AB – partner (4/6 etapper)
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§
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Information
Projektekonomi
• Entreprenadsumma: 10 900 000 kr
• Fakturerat: 3153818 kr (28,93 %)
• Fakturor omfattar upparbetad mängd:
19131 / 79000 m (24,22 %) – Etapp 4
• Kommentar:
– Material för ofakturerad upparbetad mängd ingår
(et 2 och 3).
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Tidplan
(preliminär)
•

Avtal
– Markupplåtelseavtal
– Anslutningsavtal

•

Byggnation
–
–
–
–
–

•

Etapp 4
Etapp 2
Etapp 3
Etapp 5
Etapp 7

klar (kanalisation), förutom Gröva
pågår, klar augusti
pågår, klar augusti
september‐oktober
oktober‐

Tomtschakter, Montage av kundbox och Håltagning
– Utförs av fastighetsägaren, et 3 och 4
– Övriga etapper

•

klart 30 augusti!
(återkommer)

Blåsning av fiber
– Stamnät
– Kunder

•

pågår löpande
pågår – DEADLINE: 30 juli 2017

augusti‐november
september‐december

Installation
– Stamnät, Kunder

2017‐06‐21

september‐december
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Information
Bidragsansökan
• En första begäran om utbetalning gjordes
2017‐04‐11
• Handläggning upp till 5 månader innan
utbetalning
• Ev. kompletteringar
• Risk för avdrag
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Information
Upphandlingar
• Upphandling/Konkurrensutsättningar ‐
utförda
– Totalentreprenad
– Kommunens stamnät
– Kommunikationsoperatör
– Grupptjänsteavtal

 Zitius
 ComHem

• Kvarstår
Ev. tillsammans med andra föreningar:
– Drift/Underhåll, passivt nät
2017‐06‐21
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Zitius // ComHem
Kommunikationsoperatör Tjänsteleverantör
• Installation inomhus
• Gruppavtal
– TriplePlay
• Drift av aktiv utrustning
– Medlemsavtal skall
tecknas.

• Öppna nätet

2017‐06‐21
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Installation
• Instruktion
– Hemsidan / Dokument (ny: ver 7)

• Grävning
– Själv?
– Anlita?

• Vem gör vad?
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Orkar inte? Kan inte? Vill inte? Får
inte? Har inte möjlighet?

Schakt, tomtmark

>30 cm

Fiberslang
Fiberkabel
2017‐06‐21

Ta hjälp!
T.ex. av Johan Baulander som kan
lösa förläggningen på tomtmark för
Er.

• Material
Resten av schaktet
fylls med de massor • Lämna öppet
som grävdes upp.
vid husvägg
• Grunt? >
Kabelskyddsnät
Skyddsslang
med söktråd
10 cm täckning med fint • Slang handskas
material utan sten, t.ex.
man försiktigt
lera, jord eller sand
med.
• Täta i öppna
Slät botten med fint material utan
ändar
(böj
och
sten, t.ex. lera, jord eller sand
tejpa).
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Husvägg
framifrån

Husvägg i
genomskärning

Fasadbox

Håltagning Ø 18 mm med
Ø 16 mm VP‐rör eller Ø 20
mm VP‐slang, lutning
30 grader.

Installation,
utomhus
Medlem

Svetsning
Villa‐patchkabel för
inkoppling i aktiv utrustning.
Tätning av hål.
Fiberkabel
Kabeltätning
Fiberslang
Plåtränna/Kabelskydd
monteras över slang,
tätning och kablar

Återfyllning närmast
husvägg utföres efter
entreprenörens installation.
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Fiberslangen får ej böjas med mindre radie än
ungefär vad som är möjligt runt en fotboll, strl 5.
Klipp ej av slangen, låt den vara tillräckligt lång så
att den räcker förbi boxen.
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Två Grävare
> 20 cm

Zitius

Installation, utomhus
• Instruktionen beskriver standardinstallation
– Undantag kan medföra merkostnad för föreningen och
därmed ev. ökad kostnad per medlem.
– Mer än 5 m patchkabel betalas genom högre
anslutningskostnad

• Utomhusbox distribueras i samband med blåsning av
kundfiber
• Meddelande (mail, SMS, telefon) till föreningen:
– när eget arbete är klart
– om det krävs längre än 5 m patchkabel (hur lång behövs i
så fall)
– box ej kan monteras utomhus
2017‐06‐21
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Vy från
insidan
Medieomvandlare

Installation,
inomhus
Medlem
Två Grävare
Zitius

Kabelkanal monteras.
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Villa‐patchkabel kopplas in i
medieomvandlaren.

Installation, inomhus ‐ tips
• Du bestämmer var medieomvandlaren ska monteras i
ditt hem. Medieomvandlaren är ett uttag som du
ansluter de apparater som du vill koppla upp till. Den
bör sitta nära dessa, eller centralt i huset.
• Med medieomvandlaren långt ifrån tex dator, router
och tv, kommer du behöva dra långa kablar genom din
bostad för att ansluta dem till medieomvandlaren.
• Placerar du medieomvandlaren i källaren och din
bostad har flera våningar, blir det svårt att få wifi som
täcker hela hemmet utan att förstärka routerns nätverk
med hjälp av repeaters eller en accesspunkt.
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Såhär hänger det ihop
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Frågor på det?
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