
Verksamhetsberättelse för Sida 1(2)
Grövelfiber Ekonomisk förening 2013-01-01 till 2013-12-31

Interimsstyrelsen har under första halvåret 2013 bestått av Per Bjälevik, ordförande, Anders Persson, 
sekreterare och kassör, samt Hans Segerhjelm. Sven-Olov Waldal som också var med i 
interimsstyrelsen dog hastigt före nyår 2012.
Vid årsskiftet 2013/14 hade föreningen 233 medlemmar.

Den bidragsansökan som gjordes före julhelgen 2012 till Länsstyrelsen Dalarna och Post &
Telestyrelsen kompletterades i februari 2013 med kostnaden för de intressenter som anmält sig före 
31 januari 2013.

Slutredovisning och utbetalningsansökan av förstudien till Leader Södra Fjällen
gjordes i februari. Grövelsjöfjällen Turistförening stod som huvudman för förstudien.

Medlemsregistret har löpande hållits uppdaterat med tillkommande medlemmar och inbetalningar.

Årsmöte hölls 2013-06-30 på Grövelsjöns Fjällstation. Närvarande styrelseledamöter från 
interimsstyrelsen var Anders Persson och Hans Segerhjelm. Per Bjälevik, Anders Persson, Hans 
Segerhjelm, Lars Ericson och Thomas Carlsson valdes till ny styrelse. Kerstin Jacobsson och Bengt 
Klingberg valdes till revisorer. Göte Carlsson och Åke Näslund valdes till valberedning.

2013-08-23 beviljades bidrag till vårt fibernät från Länsstyrelsen Dalarna. Beslutet hade dragit ut på 
tiden på grund av osäkerhet kring regler för upphandling. Eftersom kostnaden för vårt projekt 
överstiger 200.000EUR och bekostas till stor del med bidrag så måste en upphandling göras liknande
en offentlig upphandling.

Projektets kalkylerade totalkostnad är 6,1 milj.kr. varav 4,2 milj.kr. lämnas i bidrag från Post & 
telestyrelsen samt från Länsstyrelsen Dalarna och Jordbruksverket.
Privat finansiering behöver vara minst 1,9 milj.kr. Denna insats kan bli högre beroende på om vi kan 
lägga in eget arbete i projektet eller om vi måste köpa in projektledningstjänster.

Älvdalens kommun har övertagit delar av Quadracoms anläggningar i kommunen. Som en följd av 
detta skulle ADSL och fast telefoni eventuellt komma att tas bort 31 mars 2014. Vi har kontaktat några
av kommunens politiker före kommunstyrelsens sammanträde 3 december 2013 för att om möjligt 
avstyra ett sådant beslut. 

Upphandling av systemleverantör har gjorts. Systemleverantören hjälper oss med projektering och 
installerar fiberkabel och teknisk utrustning.

Ett informationsbrev har bilagts GTF´s medlemsutskick till ca 700 medlemmar.

Ett informationsbrev till Grövelfibers medlemmar har också bilagts kallelsen till extrastämman
2 januari 2014.

Områdesansvariga för olika områden har värvats för att hjälpa till med projektet. Fortfarande saknas 
områdesansvariga för några områden, Björnliden, Sågliden och Samevägen.

De kostnader vi hittills haft täcks med god marginal av 2013 års medlemsavgifter och insatser.

Grövelfiber Ekonomisk förening är momsregistrerad från 2013-11-02 och arbetsgivarregistrerad från 
februari 2014.

Arbeten januari till april 2014

Ett informationsmöte och extrastämma hölls i Norska rummet på Grövelsjöns Fjällstation
2 januari 2014 kl 12.00. Beslut om projektstart togs då.

Grövelsjöns Fjällstation har bidragit med lokal utan kostnad både för årsmöte och extrastämma.



Anslutningsavtal har skickats ut till samtliga medlemmar under januari. Sida 2(2)

Anslutningsavgifter har betalats in av medlemmarna. Detta för att för att vi inte ska behöva
låna pengar till projektets igångsättande. Avgiften per fastighet är 15.000kr. Om
kostnaden visar sig bli mindre kan en del av anslutningsavgiften återbetalas. Om kostnaden blir högre
måste en tilläggsdebitering göras. Avgiften gäller framdragande av fiber till tomtgräns.

Sträckan tomtgräns till hus bekostas av fastighetsägaren. På tomt ska slang för fiberförläggning 
grävas ner till 20-40cm djup. Det är upp till varje fastighetsägare att själv ordna med detta. Grövelfiber
tillhandahåller slang och fiberkabel fram till medlemmens hus.

199 medlemmar har hittills (2013-03-28) skrivit på anslutningsavtal och betalat in avgifter. Ett tjugotal 
tidigare medlemmar har avsagt sig anslutning. Fortfarande har ytterligare ett tjugotal medlemmar inte 
skickat in avtal, betalat eller meddelat om fortsatt intresse finns vilket orsakat oss extra arbete med 
påminnelser m.m.

Överenskommelse har gjorts med Älvdalens kommun om att de bekostar och genomför 
fiberkabeldragning från Idre till Storsätern. Vi kommer också att få använda kommunens teknikbodar 
för placering av noder.

Catharina Lihnell hjälper oss med ansökningshandlingar för olika miljötillstånd från Länsstyrelse och 
Kommun samt tillstånd från Trafikverket.

Arbetet ska organiseras med hjälp av områdesansvariga. Vi behöver flera som kan engagera sig i 
arbetet. De områdesansvariga arbetar med markavtal, detalj rekognosering för kabeldragning, 
utstakning och ledningskoll samt märkning av slang i kopplingsskåp. Om vi inte kan lägga eget arbete
som insats i projektet så måste vi avlöna arbetskraft för detta arbete.

Upphandling av gräventreprenör har påbörjats i mars.

Arbete med markavtal pågår och övriga förberedande arbeten pågår.

För ytterligare information om ekonomi och fortsatt verksamhet se redovisningshandlingar
för 2013 och verksamhetsplan/budget för 2014.
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Per Bjälevik, Anders Persson, Hans Segerhjelm, Lars Ericson, Thomas Carlsson.


