
Verksamhetsberättelse för
Grövelfiber Ekonomisk förening 2015-01-01 till 2015-12-31

Efter årsmötet 20150403 har styrelsen bestått av Anders Persson ordförande, Göran Salmonsson 
vice ordförande, Mats Sjöstrand kassör, Hans Segerhjelm sekreterare, Lars Ericson och Arne Näsvall.
Håkan Daniels valdes till revisor och Kerstin Jacobsson till revisorssuppleant. Göte Carlsson och Åke 
Näslund valdes till valberedning.

Vid årsskiftet 2015/16 hade föreningen 197 medlemmar.

Svetsning i kopplingsskåp gjordes under mars till juni. Kontrollmätning gjordes därefter.
Svetsning i stamnätet till Idre, bekostat av Älvdalens kommun, gjordes klart i juni.

Avtal med kommunikationsoperatörern Open Universe skrevs efter månaders diskussioner 16 april. 
Länsstyrelsen godkände inte avtalet och det fick delvis skrivas om 23 oktober.
Avtalet är skrivet på fem år från 16 april 2015. Ny upphandling av kommunikationsoperatör bör göras 
innan avtalet löper ut.

Slutredovisning av projektet gjordes i början av juni. Mats lade ner mycket arbete på detta. 
Länsstyrelsens handläggning av projektet blev klar i början av 2016.

Markavtal har skrivits in i fastighetsregistret.

Återställning av markarbeten gjordes under sommaren. En del arbeten återstår bl.a. i Ollarsliden och 
Lövåsen.

Grövelfiber har bekostat en oberoende besiktning av skåp och fasadboxar.

CPE boxarna levererades i slutet av juni men vi fick fel kontaktdon. Efter att riktiga kontaktdon 
levererats kunde utlämning och montering av CPE boxarna påbörjas i slutet av juli. 

Open Universe monterade utrustning i nodhusen i juni. Nätet var då klart att belysas men det visade 
sig att stamnätet inte hade tillräcklig kapacitet för inkoppling av vårt nät. Nya switchar monterades i 
stamnätet under oktober för att höja kapaciteten till 10 Gbit. Vårt nät blev ljussatt 4 november.

Vi har haft förhållandevis lite problem med anslutningarna. En del felaktiga CPE boxar har fått bytas 
ut och någon enstaka svetsning har fått göras om.

Vi har nu ett fungerande byanät. Föreningen övergår nu från uppbyggnadsfas till att förvalta nätet.
Ett formulär för intresseanmälningar för efteranslutning till nätet har lagts ut på hemsidan.
Arbetet med nyanslutningar kommer inte att göras ideellt av styrelsen utan läggs ut på en lämplig 
entreprenör.

För ytterligare information om ekonomi se redovisningshandlingar för 2015.
Styrelsemötesprotokoll finns på hemsidan.

Hemsida www.grovelfiber.se


