
Nämdö Fiber
Årsmöte 7 maj 2016, i Nämdö Hembygdsgård



Dagens agenda

 Årsstämma

 Information
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Årsstämma
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Dagordning 

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

2. Godkännande av röstlängden. 

3. Val av två justeringsmän. 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse. 
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Ekonomi

5



Budget/Utfall – E1
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Redovisning av bidrag i E1
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Föreningens ekonomiska förvaltning
 Vi använder oss utav Täckeråker Invest i Haninge för löpande bokföring. 

 Fakturor som skickas till oss scannas in och läggs för betalning (sekreteraren). 

 Fakturaoriginalen skickas till Täckeråker Invest. 

 Fakturor betalas av kassören. 

 Täckeråker Invest stämmer av SHB konto. 

 Vi använder oss utav Fortnox för både bokföring och fakturering. 

 Fakturor skickas ut automatisk och medlemmarna kan välja e-faktura. 

 Vid manuell betalning ska OCR användas. 

 Täckeråker Invest kontrollera att kunderna betalar. 

 Vi har själva möjlighet att ta ut de rapporter vi behöver
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Varför kvartalsfakturering?

Skatteverket ställde vissa krav när styrelsen ansökte om att få föreningen momsregistrerad:

 Omsättning mer än 35 000 SEK/år 

 Stadigvarande och återkommande fakturering. 
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Nätavgift

 Nätavgiften ska täcka följande

 El till teknikboden

 Del av försäkringskostnaden

 Del av bokföringskostnaden

 Del av Internet och hemsida

 Del av övriga kostnader

 Reperationsfond

 Avskrivningar
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Medlemsavgift

 Medlemsavgift ska täcka följande

 Del av försäkringskostnaden

 Del av bokföringskostnaden

 Del av Internet och hemsida

 Del av övriga kostnader 
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Princip vid fördelning av kostnaderna

Kostnad Medlemsavgift Nätavgift

El till teknikboden 0% 100%

Försäkringskostnaden 20% 80%

Bokföringskostnaden 20% 80%

Internet och hemsida 50% 50%

Övriga kostnader 80% 20%

Reperationsfond 100%

Avskrivningar 100%
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Utfall 2015

13



Dagordning

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 
disposition av årets vinst eller förslut enligt den fastställda balansräkningen. 

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna. 

10. Beslut om budget 2016

14



Budget 2016
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Dagordning

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 

a) Styrelsen föreslår att medlemsavgift för 2017 sänks till 100 kr (tidigare 200 kr)

Enligt budgetförslag 2017, sid 17.

b) Styrelsen föreslår att nätavgiften för 2017 är oförändrad (150 kr/kvartal)

Enligt budgetförslag 2017, sid 17.

c) Nyanslutningar inom etapp 1 (etapp 1b), medlemslån och tilläggskostnader

Enligt styrelsens förslag, sid 19.
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Budget 2017
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Info om E1 och E1b (tilläggsanlutningar inom E1)

 117 anslutningar uppkopplade sedan ett år tillbaka

 Nodhus och installerad kanalisation dimensionerat för utbyggnad av nätet

 Omkring 20 000 m schakt på land och 2 500 m sjökabel förlagd

 Total investering 9,4 MSEK, varav stöd från SJV (via LST), PTS och Värmdö Kommun 
uppgick till 7,5 MSEK (80 %)

 Anslutningsavgift (i form av lån) uppgick till 25 000 SEK

 Sent anmälda har betalat 30 000 SEK

 Tilläggsanslutningar för Etapp 1 (E1b) planeras till sensommaren
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Kostnader för tilläggsanslutning E1b – styrelsens förslag 

 Minimiavgift 30 000 SEK 

 Faktiska kostnader för tilläggsanslutning fram till tomtgräns eller 50 meter från fastighet 
(schaktning, fiberblåsning, fiberskarvning, inkoppling av fiber, etc) delas lika mellan alla 
tillkommande anslutningar. 

 Av dessa ytterligare kostnader betalar NFEF 15 000 SEK, resterande del står medlemmarna för.

 Preliminär anmälan ska vara NFEF tillhanda senast den 30 juni 2016, därefter tas offerter från 
entreprenörer in. 

 När definitiv kostnad är fastlagd, görs bindande anmälan, avgiften fastslås och betalas varefter 
arbetet påbörjas. 

 NFEF  styrelse förbehåller sig rätten att avgöra vilka som kan anslutas till E1b. 
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Fibernätet i etapp 1
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Dagordning
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter. 

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

14. Val av föreningens och styrelsens ordförande. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant. 

16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande. 

17. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar eller som anmälts till styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet.

a) Öppet Nätverk – styrelsen föreslår redaktionell förändring av stadgarna: 

§2 Ändamål och verksamhet

”högkvalitativt bredband” ändras till ”högkvalitativt öppet bredband”

18. Mötet avslutas.
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Information
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Etapp 2

 Etapp 2 omfattar 180 medlemsanslutningar och ytterligare 70 som uttryckt ett intresse

 Samarbete med Vattenfall har inletts,  där vi har möjlighet att lägga våra kabelrör i de 
schakter som Vattenfall avser att gräva i Nämdöskärgården

 ”Kyrkan” till Krokvik

 ”Kyrkan” till Sandviken (Nämdö Böte)

 ”Kyrkan” till Solvik

 På Aspö

 Möjlighet finns även att nyttja Vattenfalls stolpar för luftkabel

 Försök till samverkan pågår med kommunen angående stigen till Tjusvik

 Möjlighet till radiolänk har undersökts 
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Etapp 2

 Schaktning totalt 15 000 – 25 000 m

 Luftledning upp till 10 000 m

 Sjökabel totalt 15 000 m

 Totalt uppskattad budget 21 MSEK
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Medlemmar 
och 
intressenter i 
Nämdö-
skärgården
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Ny Information om Etapp 2

 Ett helt nytt regelverk har utfärdats av SJV (Statens Jordbruksverk)

 Totalt stöd får ej överstiga 60 % (Stockholms län)

 Poängsystem som framför allt gynnar projekt med stort antal fastboende anslutningar

 Beslutsomgång 1 (som försenats av SJV sedan okt 2015) annonserades 4 maj 2016.

 Ljusterö projekt 1 och projekt 2 fick cirka 94 MSEK, övriga som sökt stöd = 0 kronor.

 Enligt LST i Stockholm kan ytterligare medel komma att delas ut i en senare beslutsomgång.

 Preliminärt omfattar detta cirka 55 MSEK (SJV beslutar, oklart när). 

 Preliminärt ska beslut kunna fattas under hösten (SJV beslutar, oklart när). 
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Hur kan vi gå vidare ?

 Vi kan låta vår ansökan rulla vidare och hoppas på bättre lycka nästa gång. 

 Med stöd av Leader Stockholmsbygd genomföra en ordentlig förprojektering av etapp 2 
för att säkerställa förutsättningar som kostnader och intresse. 

 Vi har under året haft ett visst utbyte med andra fiberföreningar i skärgården (Ornö, 
Runmarö, Möja och Blidö). 

 Har vi bättre möjligheter tillsammans att bygga ut våra nät? 

 Installera kabelrör i alla för oss lämpliga schakt som VF gräver i Nämdöskärgården

 Initial kostnad om max 500 kSEK, tas ur egen kassa tillsvidare. 

 På egen hand eller tillsammans med andra fiberföreningar undersöka möjligheten att låta 
extern part bygga och äga nätet. 

 Medlemskap i Leader Stockholmsbygd. ( www.leaderstockholmsbygd.se )
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http://www.leaderstockholmsbygd.se/


Skärgårdens IntresseFörening För Fibernät (SIFFF)

 Representanter för Ornö, Nämdö, Runmarö, Möja och Blidö fiberföreningar har träffats 4 
gånger under året för att jämföra erfarenheter och finna möjligheter för framtida samverkan. 

 En gemensam paraplyorganisation har diskuterats för att hantera administration, underhåll, 
upphandling etc. 

 Med veckans beslut från LST kan även följande övervägas: 

 Undersöka möjligheten att ansöka om ett gemensamt projekt för flera områden (ger fler 
fastboende i poängsystemet). 

 Med stöd av Leader Stockholmsbygd undersöka möjligheten att gemensamt bygga ett nät 
utan stöd (ansökan inlämnas ev av SIKO). 

 med hopkoppling av våra nät och anslutning via fler vägar än endast dagens kan lägre avgifter 
erhållas. 

 Finansiering med banklån och kommunal borgen. 
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