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9 protokollförda styrelsemöten har hållits under året, varav ett konstituerande möte. 
Samtliga styrelsemöten, förutom det konstituerande styrelsemötet, har hållits via telefon 
och protokoll har undertecknats när ordinarie styrelseledamöter träffats.  
 
Under året avled Lasse Olsson hastigt och lämnade ett stort tomrum efter sig både som 
värdefull styrelsekollega och en mycket god kännare av trakten. För att kunna axla hans 
uppdrag beslöt styrelsen att adjungera Bengt Lilja att ta över Lasses ansvarsområde. Bengt 
har mycket god kännedom av Mörkret Gördalen efter att ha varit bosatt i Gördalen och nu 
tillbringar en del av sin lediga tid i Tjärnvallen.    
 
Samtliga styrelsemöten har delats in i tre moment:  

- Ekonomi: Förening – Byanät – Projekt  
- Föreningsrelaterade frågor 
- Byanätsrelaterade frågor 
- Fiberprojektet 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande: 
Ordförande: Per Bennet 
Ledamöter: Lena Håkansson – ekonomi, avtal, Ledningskollen mm 
 Karl-Olov Jensen – projektledning, områdesansvarig Gördalen 
 Sven-Erik Ehrnberg – dokumentation  
 Lasse Olsson – områdesansvarig Mörkret, del av året 
 
Bengt Lilja, som adjungerades senare delen av 2018, har övertagit Lasses ansvar. 
 
Revisorer 
Gudrun Bergqvist 
Svante Olsson 
 
Valberedning 
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Gördalen Mörkret Fiberförening 
Föreningen har 100 medlemmar. 98 fastigheter är idag anslutna till föreningens ledningsnät. 
Tre av medlemmarna dessutom har valt att ansluta ytterligare hus på samma fastighet i en 
så kallad sekundär anslutning. I december 2018 hade vi 69 aktiva anslutningar. 
 



Gördalen-Mörkret fiberförening ekonomisk förening  
 
 
För att hålla våra medlemmar informerade om föreningens status och fiberprojektets 
utveckling har info-brev skickats ut elektroniskt när styrelsen har bedömt att det finns 
relevant information att ge. Till de som inte har epost har vi, när vi ansett att behov 
föreligger, antingen skickat infobrev med markbunden post eller lämnat över personligen. 
Många positiva återkopplingar har inkommit på dessa info-brev. Inalles har vi mailat ut 7 
info-brev under året.  
 
Projekt Fiber Gördalen-Mörkret 
Under 2018 avslutades byggprojektet i och med att Länsstyrelsen och Jordbruksverket 
slutbesiktigade anläggningen och all dokumentation och bokföring reviderades av deras 
representanter. Formellt avslutades projektet i och med att innehållna projektbidrag 
utbetalades i juli. 
 
I och med detta skett anser vi att verksamheten nu gått över i förvaltningsfas. Vi skall vara 
medvetna om att vi har att efterleva bidragsvillkoret som säger att föreningen skall driva och 
äga anläggningen under minst 5 år från och med projektavslut samt följa övriga villkor i 
Länsstyrelsens beslut om projektstöd respektive slututbetalning. I praktiken är det till och 
med årsstämman 2024 då balans- och resultaträkning fastställs för år 2023 som föreningen 
är bunden av dessa villkor. Projektets bokföring och andra handlingar kan kontrolleras i upp 
till 10 år efter slututbetalningen av behöriga myndigheter eller EU-kommissionen. Om 
villkoren inte har följts, kan föreningen bli återbetalningsskyldig. 
 
I samband med projektavslutet reglerades också föreningens skuld. Vi var tvungna att ta upp 
ett lån för att finansiera sista delen av projektet i väntan på slutreglering av projektbidraget. 
I och med att projektet nu är avslutat och bidragen utbetalda har vi också reglerat skulden 
och föreningen är skuldfri och har en god ekonomisk plattform. Mer om ekonomin i den 
ekonomiska sammanställningen. 
 
Kort summering av projekt Fiber Gördalen-Mörkret: 
  

Kalkyl Utfall 
Total projektkostnad 3 596 987 3 355 923 
Projektstöd EU/Jordbruksverket -2 088 127 -1 888 710 
Egen finansiering 1 508 860 1 467 213 

 
 Plan klar Klart 
Driftsatt fibernät, ljus i hus 2016-10-31 2017-02/03 
Dokumentation, besiktning mm. 
Slutrapport med begäran om 
slututbetalning. 

2017-03-31 2018-01-31 

Slututbetalning projektstöd 2017-06-30 2018-07-13 
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Summa summarum kan vi konstatera att även om projektet drog över tidsmässigt jämfört 
ursprunglig plan, blev kostnaden lägre än kalkylerat. 
 
Markavtal 
Det har varit en del strul med våra markavtal. Det har visat sig att en del fastigheter där vi 
dragit fram fiber över deras mark inte formellt ägs av de som tecknat avtalen. I vissa fall har 
det varit gamla oreglerade dödsbon från 1970-talet och eftersom Lantmäteriet har krav på 
formalia har dessa avtal inte kunnat skrivas in än. Det har orsakat att vi varit tvungna att få 
dödsbodelägare att reda ut ägandeformer som visat sig vara mycket komplicerade. Det finns 
fortfarande vissa avtal som ligger för slutreglering.  
 
Avtalsbrott 
I höstas (2018) fick vi i styrelsen reda på att det monterats en radiolänkutrustning på 
Gördalens Bystugas gavel och en granne till bystugan hade länkat av internetsignalen från 
routern i bystugan till sin wifi i en fastighet(er) utanför bystugans tomt. Det har också senare 
framkommit att ytterligare fastighet har haft tillgång till denna avlänkade tjänst. Detta 
förfarande är ett aktivt avtalsbrott och vi har beslutat att gå till djupet med händelsen 
genom att engagera Byanätsform där vi är medlemmar och deras juridiska kompetens. 
Denna utredning pågår.  

När vi i styrelsen fick reda på vad som skett i höstas tog vi omedelbart kontakt med 
bystugans styrelseordförande och han gav i uppdrag att länken omedelbart skulle kopplas 
ner. Det genomfördes av en av bystugans styrelseledamöter och som också sitter i 
fiberföreningens styrelse. På så vis fick vi kontroll på att länken monterades ner.  

Vi dvs fiberföreningen begärde då att få en rapport från bystugas styrelse kring vad som 
skett och på vems uppdrag länken byggts. Vi gav även Älvdalens stadsnät en informell 
information kring händelsen.  

Bystugans tjänsteleveranser har tecknats av en av deras styrelseledamöter personligen 
medan avtalet kring anslutning är skriven mellan de juridiska enheterna Bystugeföreningen 
och Fiberföreningen.  

Status på anläggningen 
Som vi skrivit ovan har anläggningen besiktigats, först av en extern konsult som 
fiberföreningen köpte och sedan av Länsstyrelsen/Jordbruksverket. De få anmärkningar som 
noterades är åtgärdade.  

Styrelsen har tagit fram en förvaltningsplan för anläggningen och de olika rollerna enligt 
planen har delats ut till medlemmar i styrelsen. Anläggningen besiktigas höst och vår för att 
kontrollera ev skador. Eventuella driftstörningar hos medlem rapporteras i första hand till 
den valda tjänsteleverantören som, ifall det inte löses av dem, eskaleras till vår 
kommunikationsoperatör – Open Universe. 
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Vi hittade ett fel i nodhuset i Gördalen, en glapp kontakt orsakade problem med TV- och 
internetaccessen hos en medlem. Ett strömavbrott i en nod i stamnätet orsakade avbrott i 
accessen till nodhusen. I övrigt inga anmärkningar och sedan i höstas har anläggningen 
fungerat utan anmärkning.  

Eventuella nya medlemmar 
Vi kan konstatera att det finns ett intresse från fritidsboende att ansluta sig. Några 
intressenter har anmält intresse under 2018 och vi kommer att dra igång en 
intresseförfrågan under vårvintern 2019 för att eventuellt påbörja ett tilläggsprojekt under 
sommaren.  

Samverkan andra fiberföreningar 
Som vi redogjorde för i förra årets förvaltningsberättelse har styrelsen fortsatt att utveckla 
relationen med Älvdalens kommun och kringliggande fiberföreningar. Arbete har inletts för 
att skapa samordning mellan de lokala fiberföreningarna inom Älvdalens kommun och drivs 
både direkt mellan föreningarna och kommunen, men även i samråd med organisationen 
Hela Sverige Skall Leva.  
 
Målsättningen med samverkan är att försöka hitta angreppssätt att minska kostnaden för 
våra medlemmar.  
 
 
 
Gördalen Mörkret 2019 04 22 
 
 
 
 
Per Bennet Lena Håkansson Karl-Olov Jensen 

 

 

Sven-Erik Ehrnberg Bengt Lilja  
 


