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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 2017 då alla återstående anslutningar var 
klara till våra medlemmar.  
 
Året 2018 började trögt med det som kvarstår med framförallt återställningar. 
Vintern gör sitt men fram på vårkanten blåser det upp nya orosmoln. 
Vi har då under vintern förstått att FB har ekonomiska bekymmer, de visar sig ganska 
omgående när snön släpper sitt grepp. Åtgärderna kommer inte igång, trots påstötningar 
och löften att starta sker det långsamt eller inte alls. 
Den 13 juni sättas FB i rekonstruktion, nu har man 6 månader på att visa att dom kan driva 
sin verksamhet och få till ekonomin. Lite åtgärder startar men slutar lika snabbt, då 
pengarna att betala sina underentreprenörer inte räcker till. Det genomför lite då och då 
när pengar flyter in. I oktober meddelar FB att man skall jobba för en slutbesiktning den 
26/11. En åtgärdsplan tas fram vad som måste till inför denna besiktning, bland annat skall 
tidigare anmärkningar åtgärdas samt olösta problem skall även slutföras, nöjdhetsavtalet 
skall samlas in för redovisning. Dokumentation skall fram för att besiktningsmännen kan 
granska detta inför besiktningen. Allt skall vara klart 2 veckor innan besiktningen, men 3 
dagar in planerad besiktning så fattas flera väsentliga delar för att kunna genomför en 
slutbesiktning. Var på styrelsen avblåser denna besiktning. Den 27/12 försätts Fiberbolaget 
i KK. Där efter har vi försatts i ett vakuum då konkursförvaltaren valt att helt lägga loket på, 
man har inte ens bemödat sig att meddela något i denna fråga gällande den entreprenad vi 
har haft med FB. Men vi har fortsatt med de saker som kan göras, vi har dock inte kunnat 
samla in tillräckligt med underlag för första inlämnandet ännu då FB ej överlämnat 
tillräckligt med material. Men ser hoppfullt framåt. 
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. 
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