Verksamhetsberättelse för Jössebygdens Fiber Ekonomisk förening 2016
Styrelsen har under året bestått av:
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Henrik Samuelsson, ordförande
Christer Bylund, sekreterare
Åsa Berg, kassör
Urban Andersson, webbansvarig
Ida Alsterhäll
Ola Segolsson
Peter Larsson

•
•

Suppleanter
David Mård
Rickard Alfredsson

Föreningen hade 200 medlemmar den 31 december 2016.
Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden.
Årsmötet 2016 hölls den 18 maj på PEAB’s platskontor, Bruksgatan 11.
På extra föreningsmöte i december 2015 beslöts byta namn på föreningen till Jössebygdens Fiber
Ekonomisk förening och namnbytet blev godkänt av Bolagsverket i januari. Namnbytet berodde på
att vi hade förhoppningar att få med Högvalta, Racken och Ullens fiberföreningar men de beslöt
senare att gå med Arvika kommunnät. Föreningen har således haft Kärrsmossen, Koppsäng,
Prästgården och Jössefors som fiberområde. I Jössefors har Arvika kommunnät varit en konkurrent
och fått ett mindre antal anslutningar.
Sista dag för ordinarie anslutning var 29 februari. Sedan fanns det möjlighet till efteranslutning fram
till 30 september.
Under våren arbetade styrelsen med att få alla berörda markägare att teckna markavtal vilket
småningom gick bra med alla utom en.
Vi har arbetat mycket med marknadsföring, bland annat anordnat fiberkafe i Jössefors under sista
veckan i februari. Vi har också haft 2 välbesökta informationsmöten dessförinnan.
Startmöte med Peab som skulle varit i mars kom till stånd 26 maj.
Byggmöten med Peab skulle ha ägt rum varje månad, men det första byggmötet skedde först 13
december 2016.

Överhuvudtaget har processen inte löpt på som varit utlovat från Peab. Det har varit många
förseningar, grävning på tomter med andra maskiner än utlovat, tryckningar under vägar på fel ställe.
Kraftig försening av färdigställandet trots mycket gynnsamma väderförhållanden under året. Vi har
fått många telefonsamtal och skrivningar på Facebook från oroliga och ibland upprörda medlemmar
om att arbetena inte gjorts som Peab ställde i utsikt på bland annat informationsmötet.
Betalningsplanen har reviderats p g a att projektet kraftigt försenats.
Vid årsskiftet var ca 80 anslutningar i drift i Jössefors, ingen i ursprungliga KKP-området. På mötet
med Peab i början av december fick vi besked att projektet skulle vara klart till årsskiftet vilket i
efterhand inte visade sig stämma.
Vi har hela tiden för Peab påtalat att projektet skötts på ett, i våra ögon, oprofessionellt sätt vilket
enligt vårt sätt att se kraftigt bidragit till att projektet inte kunnat färdigställas inom avtalad tid.
Jössebygden den 17 maj 2017
Styrelsen för Jössebygdens Fiber Ekonomisk förening

