
Välkomna 
till stämma i  

Hyssna Fiber ekonomisk förening 

Nu är vi 412 medlemmar 
 

Tillsammans bygger vi ett 
fibernät 

 



Hyssna Fiber ek. för. 
Extrastämma 2013-12-09 

Ärende: 
Styrelsens förslag till 

byggnation av fibernät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvällens program 

• Information om och bakgrund till styrelsens 
förslag 

• Stämmoförhandlingar med beslut 

• Allmänna frågor och diskussion 



För information! 

Besök vår hemsida 

 

www.hyssnafiber.se 



Fler frågor - kontakta någon i styrelsen. 

• Lars Arnell   070-658 72 30 
• Mathias Johansson 070-203 24 49 
• Lars-Göran Eliasson 076-319 94 72 
• Gunnel Petersson 070-241 32 27 
• Sven Hilding Arnell  070-573 22 22 
• Jan Åke Ståhl  070-520 28 13 
• Ingmar Bertilsson 070-511 02 88 
• Robert Krook  073-064 34 00 
• Tommy Pääkkönen tommy.paakkonen@wilhelmsen.com 
•   
• Byalaget Åke Andersson 070-683 77 52 
 

www. hyssnafiber.se  

mailto:tommy.paakkonen@wilhelmsen.com


Vad har hänt?  
• Föreningen bildades vid möte 2013-03-04 
• Utskick av information och blankett för 

medlemsanmälan i april 2013 
• Ansökan om bidrag inskickad till Länsstyrelsen 
• Upphandling av systemleverantör – byNet 
• Stegvis genomfört projektering och 

kostnadsberäkning 
• Informationsmöte 2013-09-26 
• Kontakter med Länsstyrelsen, Marks kommun, 

Vattenfall, entreprenör för avloppsledningen 



Antal medlemmar  
i Hyssna Fiber 2013-12-09 

 

• 412 hushåll = ca 62 % 

• Berör drygt 1 000 
personer 

• Fastigheterna är spridda 
i hela området  Hyssna 



Hur finansierar vi ett fibernät 

• Eget kapital = Medlemsinsatser 

• Stöd/Bidrag från Landsbygdsprogrammet  

• Eventuellt anslutningsavgifter 



Fibernät i Hyssna 
Underlag för byggkalkyl  december 2013 

• Medlemmar: 409 

• Anslutningar: 428 

• Ledningar: 12,3 mil, slang och sjökabel 

• Kopplingsskåp: 156 

• Nuvarande regler för stöd 

• Eget arbete 



Fibernät i Hyssna 
Kalkyl för byggnation december 2013 

Resultat 

• Total kostnad: ca 10 miljoner kr 

• Per fastighet/huvudanslutning: 15 645 kr 
   efter stöd 

 

• Prognos vid 
- 450 anslutningar: ca 15 200 kr 
- 500 anslutningar: ca 14 300 kr 



Arbete på egen tomt 

• Medlem ansvarar och bekostar själv grävning 
på anlagd tomt/trädgård 

• Efter önskemål ordnar föreningen detta -
markeras i anslutningsavtalet 

• Kan om så är lämpligt göras i förväg 

 



Extra anslutningar 
• Endast en insats per fastighet/huvudanslutning 

• En anslutningsavgift på 5 000 kr plus moms per 
extra anslutning eller minst den verkliga 
kostnaden för anslutningen om den överstiger 
5 000 kr dock max en insats  

• Samma anslutningsavgift för extra anslutning 
oberoende om den finns i samma byggnad eller 
annan byggnad i närhet av första byggnaden 

• Medlem bekostar själv ledningsdragning och/eller 
grävning på egen tomt/i egen trädgård för extra 
anslutning  



Styrelsens förslag till start av 

byggnation av fibernät  

”Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag 
att fullfölja planerna  på att bygga  ett fibernät 
i området enligt lämnad information och inom 
en kostnadsram på maximalt 17 500 kr vid 
grävstart.”  
 

I dag är den kalkylerade anläggningskostnaden 
15 600 kr per fastighet. 



Beslut om inbetalning av insatsen 

”Stämman beslutar att medlem skall betala en 
första del av insatsen om 3 000 kr vid 
tecknande av anslutningsavtal, dock senast den 
31 mars 2014. Resterande belopp betalas enligt 
beslut av styrelsen” 



Hur går vi vidare? 
(Förutsatt att vi beslutar att gå vidare) 

• Skriver anslutningsavtal med samtliga medlemmar 

• Vi blir allt fler medlemmar 

• Följer upp projektering och kostnadsberäkning 

• Skriver markavtal med berörda markägare samt 
reviderar ledningsdragning utefter markägarnas 
åsikter  

• Upphandling av kanalisation/grävning 

• Ansökan om tillstånd, Länsstyrelse, Trafikverket 

• Upphandling av tjänster 

 


