Information
Föreningen i siffror
• Medlemsantal

2019 (2018)

– Totalt antal i medlemsregistret: 238 st (238 st)

• Anslutningar
– Anslutna fastigheter: 264 st (263 st)
– Antal anslutningar: 281 st (280 st)
– Antal anslutningspunkter: 264 st (263 st)

• Grupptjänsteavtal
– Gruppavtalet med ComHem: 187 st (187 st)
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Information
Föreningen i siffror
Kommentarer till siffrorna:
Summering görs i medlemsregistret som innehåller alla
medlemmar.
Siffrorna haltar lite då summeringen bygger på att ett anslutet
hus tas över av någon annan som söker medlemskap. Just nu
har vi t.ex. två hus där medlem begärt utträde, men ny
fastighetsägare inte hunnit söka medlemskap. När bef.
medlem begär utträde tas den bort som medlem och
försvinner från statistiken, men tyvärr gör huset också det tills
ny medlem kommit in i registret.
Så det kan alltså vara några siffror upp eller ner i siffrorna.
2019 aktiverades i alla fall 4 anslutningar. 2 av dessa var
förberedda sedan nätet byggdes och 2 var helt nya.
För gruppavtalet faktureras 187 medlemmar.
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Information
Ekonomi
• Insatser/Anslutningsavgifter
– Minst 25000 kr (18600 insats + minst 6400
anslutning) gäller för nu, eller självkostnad om det
kostar mer.

• Kredit
– Orust Sparbank. Lån i sin helhet utbetalt i oktober
2017: 4,9 Mkr.
– I sin helhet återbetalat i april 2020.
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Information
Ekonomi
Landsbygdsprogrammet
Ansökan

Inlämnad

Utbetalning

Ansökan 1

April 2017

Oktober 2017

Ansökan 2

Oktober 2017

Mars 2018

Ansökan 3

Januari 2018

Augusti 2018

Ansökan 4

April 2018

September 2018

Ansökan 5

November 2018

November 2018

Slututbetalning

(Juni 2020)

(Inte än)

• Slutdatum flyttat till 2020‐08‐30.
• Utbetalningar har hittills skett helt utan avdrag.
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Information
Ekonomi
Landsbygdsprogrammet (forts.)
• Utbetalningar har hittills skett helt utan avdrag, men…
• Vid utbetalning från ansökan i november 2018
passerade begärd utbetalning 80% av maximala
beloppet som vi har möjlighet att få. Jordbruksverket
innehöll därför den överskjutande delen, drygt 411 tkr.
• Resterande bidragsbelopp erhålls vid slututbetalning.
Uppskattningsvis rör det sig om c:a 200 tkr ytterligare,
alltså totalt drygt 600 tkr räknar styrelsens med att få
utbetalt då slutredovisning godkänts.
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Information
Nätstatus
• Slutbesiktning utförd
– 2 mindre anmärkningar (märkning kabel och slangar i
ett skåp och tätningar för 4 slangar i ett skåp). Båda
åtgärdade.

• Tillkommande anslutningar
– Enstaka anslutningar har tillkommit, t.ex. pga
nybyggnation.

• Markupplåtelseavtal
– Inskrivning i fastighetsregistret är utförd. Några
fastigheter har bytt ägare och då har vi fått bakläxa på
dessa, ett 10‐tal.
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Information
Förvaltningsplan
• Förvaltningsplan
– Färdigställd. En förvaltningsorganisation är utsedd
för att hantera:
• Ekonomi och Administration
• Teknik och Underhåll
• Avtal occ Kommunikation
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Förvaltningsplan
Organisation
Utses av
årsstämman

Styrelse

Ekonomi
‐ Fakturering
‐ Bokföring
‐ Redovisning
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Avtal/
Kommunikation

Teknik/
Underhåll

‐ Bevakning mail
(info, lednings‐
kollen, etc)
‐ Medlemsregister,
anslutningsavtal
etc.
‐ Avtal (KO,
gruppavtal etc.)
‐ Admin hemsida

‐ Felavhjälpning
‐ Utsättning
‐ Nyanslutningar
‐ Förebyggande
underhållsåtgärder
‐ Övervakning nod,
nät
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Utses av
styrelsen

Förvaltningsplan
Teknik
• Främst lokala entreprenörer knyts upp för:
– Schaktarbeten
– Fiberblåsning
– Fiberinstallation
– Utsättning

Information
Nätstatus
• Avbrott
– Zitius/Telia, vår kommunikationsoperatör, har vid några
tillfällen haft planerade och oplanerade avbrott under
senaste åren. Samtliga har åtgärdats inom rimlig tid.
– Ett större avbrott inträffade den 18 maj, då en entreprenör
som jobbade för IP‐Only tog fel på slangar och klippte av
matningen till vårt nät. Felet avhjälpt på c:a 2 timmar.

• Några få medlemmar har haft svårt att få gehör för
problem med sina anslutningar hos, främst, ComHem,
där de allra flesta får tjänster ifrån. I de flesta fall har
problem kunnat åtgärdas, ibland efter påstötning på
ComHem.
Det viktiga vid tekniska problem är att felanmäla till sin
tjänsteleverantör. Där börjar felsökningen.
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Felhantering
Vid tekniska problem med anslutning, kontakta tjänsteleverantören

Kund

Tjänste‐
leverantör

Felanmälan

Ja

Fixat?

Ja

Nej

Fixat?

Zitius

Åtgärd klar
Anlitad
service‐
entreprenör

Tegneby
Fiber
Felsökning/Åtgärd beställd
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Nej

Framtid
• Nytt gruppavtal
– Avtalet med ComHem är uppsagt, men löper t.o.m. 2021‐
05‐31. Då det nu är mindre än ett år kvar på avtalet kan
inga nya anslutningar göras till gruppavtalet.
– Styrelsens inriktning är att begära in offerter från aktörer
på marknaden med avsikten att teckna ett nytt gruppavtal.
– Styrelsen kommer att ta hänsyn till de synpunkter som
inkommit under avtalstiden vid valet av ny leverantör, bl.a.
långsam och instabil TV‐box, i vissa fall prestandaproblem,
etc.
– Förändringar som kommer begäras jämfört med nuv. avtal:
• Bättre TV‐box samt ev. om det är möjligt att få tillgång till en andra
TV‐box utan extra kostnad.
• Minst lika bra kanalpaket
• Snabbare hastighet på bredbandet

Framtid
• Byggnation av cirkulationsplats i Tegneby
– Kanalisationen för vårt nät ligger nära dagens vägkorsning
och kommer att påverkas. Omdragning och/eller
omkoppling kommer sannolikt att behövas.

• Redundanskoppling mot Telia
– I samband med att åtgärd utförs med anledning av
byggnation av cirkulationsplatsen finns planer på att göra
en anpassning av nätet med syfte att skapa en redundant
koppling mot Telia. Det innebär att vi skulle kunna få två
möjligheter till matning av vårt nät. Detta i sin tur skulle
innebär att avbrottstiden vid en ev. framtida skada på
nätet kan nätet matas från annat håll under tiden
felavhjälpning pågår.

