
Verksamhetsberättelse för Sida 1(2)
Grövelfiber Ekonomisk förening 2014-01-01 till 2014-12-31

Styrelsen har fram till årsmötet 18 april 2014 bestått av Per Bjälevik ordförande, Anders Persson 
sekreterare och kassör samt Hans Segerhjelm, Lars Ericson och Thomas Carlsson.
Efter årsmötet har styrelsen bestått av Per Bjälevik ordförande, Anders Persson vice ordförande och 
sekreterare, Mats Sjöstrand kassör samt Hans Segerhjelm, Lars Ericson och Arne Näsvall.
Håkan Daniels och Kerstin Jacobsson valdes till revisorer. Göte Carlsson och Åke Näslund valdes till 
valberedning.

Catharina Lihnell har skött myndighetskontakter och ansökningshandlingar för olika miljötillstånd från 
Länsstyrelse och Kommun samt tillstånd från Trafikverket.

Vid årsskiftet 2013/14 hade föreningen 233 medlemmar.
Vid årsskiftet 2014/15 hade föreningen 199 medlemmar.

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

Anslutningsavtal har skickats ut till samtliga medlemmar under januari. 

Anslutningsavgifter har betalats in av medlemmarna. Detta för att för att vi inte skulle behöva
låna pengar till projektets igångsättande. Avgiften per fastighet har varit 15.000kr.

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

Arbete med markavtal och övriga förberedande arbeten påbörjades i januari.

Upphandling av gräventreprenör gjordes i mars-april.

Montering av fasadboxar gjordes av medlemmarna själva och påbörjades i maj.

Vi anställde en projektledare som arbetade med projektets praktiska genomförande från 20 maj till
20 oktober.

Material som slang, skåp, söknät, slangskarvar och kabel levererades sista veckan i maj.

Inga nya medlemmar togs in efter 31 maj. Projektet har pågått sedan 2010 och vi har försökt att nå 
alla intressenter med information bl.a. genom GTF´s utskick som når så gott som alla som har en 
fastighet i Grövelsjöområdet. Grävtiden och det material som köpts in beräknades räcka till de som 
dittills anmält sig för anslutning.

Grävarbetet påbörjades av PeRo med två arbetslag den 9 juni. Tryckning och borrning under vägar 
påbörjades sista veckan i juni. Sista veckan i juli påbörjades blåsningen av fiberkablar i den 
kanalisation som var färdiglagd. Grävarbetet avslutades första veckan i oktober med återställning och 
bortkörning av uppgrävd sten. Vi visste att marken innehöll mycket sten men det kördes bort mer än 
tre gånger så många stenlass än vad vi beräknat.

Redovisning av kostnader till Länsstyrelsen har gjorts kontinuerligt med åtföljande 
bidragsutbetalningar till Grövelfiber. 

Upphandling av kommunikationsoperatör påbörjades 4 september och resulterade i att den enda 
anbudsgivaren Open Universe/ Telenor fick uppdraget den 21 oktober. Nu i mars 2015 är ännu inte 
avtalet klart på grund av att Länsstyrelsen inte godkänt den av Telenor presenterade avtalstexten.

Per Bjälevik avgick som ordförande och styrelsemedlem den 30 oktober. Per har gjort ett enormt 
arbete med alla papper och myndighetskontakter.
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Svetsningsarbetet har legat nere en period kring årsskiftet men är nu åter igång sedan mars 2015. 
Kommunens fibersträcka Idre-Sågliden-Storsätern är ännu inte svetsad. Vårt nät kan kanske inte bli 
belyst förrän i början av sommaren. CPE boxar tillhandahålls av Grövelfiber och ska monteras av 
fastighetsägarna själva.

Enligt Älvdalens kommun så kommer ADSL att finnas kvar i Grövelsjön fram till mars 2016.

För ytterligare information om ekonomi se redovisningshandlingar för 2014.

Styrelsen

Per Bjälevik, Anders Persson, Hans Segerhjelm, Lars Ericson, Mats Sjöstrand och Arne Näsvall.


