Verksamhetsberättelse för
Draered-Äsperedfiber ekonomisk förening 2017
Med målmedvetenhet har styrelsen fortsatt sitt arbete med att driva projektet framåt
tillsammans med vår Entreprenör Fiberbolaget. Fokus har legat på att nätet skall bli klart
före årets slut och att alla medlemmar skall vara inkopplade. Det gjordes flera s.k.
”tändningar” under året, den senaste den 15/12 då alla återstående anslutningar var klara
till våra medlemmar.
Det har varit otaliga projektmöten med inriktning på byggfasen, tändningsfasen och
ekonomi för hela entreprenaden. Vi har konstaterat och kan med trygghet meddela att allt
ligger i fas, även om vi haft några hinder på vår väg framåt. Nämnas kan att – en
underentreprenör gick i konkurs – några grävtillstånd försenades - och allt annat omkring
detta har hanterats. Vi kan nu konstatera att gräv- och inkopplingsfasen är klar.
Det återstår en del efterarbeten efter den långa vintern och vi kan nu när våren anlänt
konstaterar att en del återställningar behövs och även det kommer att bli klart.
Vi hade som mål att få 85% av alla nåbara hushåll i vårt område som medlemmar. Vi kan
konstatera att vi vid årsskiftet var 499 medlemmar - det beräknas vara 91%.
Vi har en hel del arbeten kvar med att få våra bidrag inskickade till fullo. Det skall även
göras besiktningar av vårt fibernät, både med teknik och utförande, och det jobbas för fullt
med dokumentation och slutförande av dessa arbeten.
Styrelsen vill tacka för tålamodet och engagemanget från alla som varit/är behjälpliga i hela
detta projekt, och inte minst alla våra fantastiska medlemmar som visat uppskattning för
allt det arbete som läggs ner av alla inblandade.
Ett konstaterande är att vi alla skall vara stolta för det vi hittills har åstadkommit, det är
otaliga timmar och en professionalism inom vår styrelse som har kunnat hålla samman
detta projekt och vi skall nog alla sträcka på oss lite extra för vad som har åstadkommits.
Och det är en lätt uppgift att vara ordförande i sådan förening med människor som hela
tiden tar ett steg fram och bara presterar. TACK!
Föreningen har deltagit i nätverksgrupp med andra fiberföreningar i Borås stad, detta för
att kunna dra nytta av gemensamma frågor kring fiber.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av separat redovisad resultat- och
balansräkning.
För att säkra ekonomin under byggtiden har Ulricehamns Sparbank beviljat oss lånegaranti.
Vi riktar ett extra tack till Vattenfall för den hjälp vi fått och förståelsen för att bistå oss
med detta projekt.
Vi vill också lämna ett Stort tack till Ulricehamnssparbank för det fina bemötande vi får
där.
2017-12-31
Styrelsen för Draered-Äspered fiberförening

