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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Styrelsen för Nämdö Fiber Ekonomisk Förening avger härmed verksamhetsberättelse och 
årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. 

Föreningen bildades 2013-01-19 i Nämdö Hembygdsgård   

 

Styrelsen från 2018-05-26  

Ordinarie ledamöter: Yngve Hässler (ordf), deltidsbo Nämdö 
 Malcolm Dixelius (sekr), heltidsbo Nämdö,  
 Anders Sjöberg, deltidsbo Uvö (dec 2018 avgick Anders ur styrelsen) 
 Toomas Vaks, deltidsbo Nämdö 
 Mats Lindström, deltidsbo Gillinge,  
 Jan Nilsson, deltidsbo Mörtö 
 Mikael Mongård, deltidsbo Nämdö 

Suppleanter: Gunilla Söderqvist, heltidsbo Nämdö  
 Per Fjärdhäll, heltidsbo Nämdö 
 Conny Mattsson, heltidsbo Ladholmen,  
 Victor Wallenberg, deltidsbo Mörtö,  

Revisor ordinarie: Folke Procopé, deltidsbo Nämdö 
 Ewa Dahlgren, deltidsbo Nämdö 

Revisorsuppleant: Karin Kjellsson, heltidsbo Nämdö  

Valberedning: Staffan Algers (sammankallande) 
Thomas Karlsson  
Göran Wendin  

Bokföringsuppdrag 
Styrelsen anlitar Täckeråcker Invest AB som redovisningskonsult till föreningen och företaget sköter 
tills vidare bokföringen åt Nämdö Fiber. All fakturering sker via Fortnox. 

Styrelsemöten, medlemsmöten  
Styrelsen har haft 10 st protokollförda styrelsemöten samt årsstämma den 26/5 2018 som avhölls på 
Nämdö. 

Informationstillfällen  
Hemsidan www.nämdöfiber.se är uppdaterad och underhålles kontinuerligt. Nämdö Fiber finns också 
på Facebook: www.facebook.com/Namdofiber. Liksom tidigare år har Nämdö Fiber även funnits på 
plats med information under Nämdödagen. 

Föreningen har även utsett områdesansvariga för olika områden inom Nämdöskärgården. Avsikten är 
att boende i dessa områden ska kunna kontakta dessa personer för frågor eller synpunkter. 
Områdesansvariga ska även kontakta och informera inom respektive område om planerade 
kommande utbyggnader av fibernätet. Områdesansvariga finns beskrivna på hemsidan. 

Media och andra forum 

Nämdö Fiber är som förening medlem i Byanätsforum, som i sin tur är knuten till Bredbandsforum.  

Artiklar och notiser i Tidningen Skärgården samt Nämdö Nu. 

http://www.nämdöfiber.se/
http://www.facebook.com/Namdofiber
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Delägare/medlemmar i Nämdö Fiber 
Antal delägarskap per 2018-12-31 har ökat från 334 till 370 st och antal medlemmar har ökat från 
316 till 346. (En medlem kan ha fler delägarskap.)  

 
Befintligt nät 
Vid 2018 års slut hade vi 120 medlemmar anslutna till vår nod i fiberboden vid hembygdsgården. 
Flertalet av dessa anslutna medlemmar har sedan anmält sig till någon av de tjänsteleverantörer som 
finns att välja på hos vår nuvarande kommunikationsoperatör IP-Only.  

För att kunna klara lagenliga avskrivningar samt kostnader för drift, underhåll och reparationer av 
vårt fibernät måste en separat nätavgift erläggas till Nämdö Fiber, utöver den kostnad som 
tjänsteleverantören tar. Nämdö Fiber har hittills inte haft möjlighet att få ersättning från vår 
kommunikationsoperatör och måste därför via denna nätavgift finansiera dessa nödvändiga 
kostnader för nätet. 2018 års stämma beslutade att nätavgiften ska ligga på 60 kr per månad + moms. 
Vi ser idag inga skäl till att föreslå någon förändring av denna avgift. 

 

Utbyggnad av Etapp 2 (slutlig utbyggnad) 

Denna utbyggnad är nu i full gång och de första cirka 30 anslutningarna är uppkopplade. Detta är 
alltså den slutliga utbyggnaden av fiberanslutningar inom Nämdöskärgården. Inga fler 
bidragsberättigade anslutningar kommer att vara möjligt. Tillägsanslutningar kan förstås göras även 
senare, men då till ett pris som helt baseras på egenfinansiering utan bidrag från Statens 
Jordbruksverk (SJV). 

Som vi tidigare berättat (och även beslutat på tidigare stämmor) sker utbyggnaden nu i samverkan 
mellan fiberföreningarna på Harö, Runmarö, Nämdö och Ornö genom det samägda bolaget 
Stockholms Skärgårdsnät AB (SSN). Det är således SSN som ansökt och erhållit bidrag från SJV och 
som då även är byggherre och därefter även ägare till det nya fibernätet. 

För att finansiera utbyggnaden, lånar SSN upp pengar från fiberföreningarna, som i utbyte får sin del 
av fibernätet som säkerhet. Nämdö Fiber hade vid årsskiftet lånat ut 9.050.000 kr till SSN, av vilka 
3.000.000 kr tagits från en checkkredit på 3.400.000 kr hos Nordea. Denna checkkredit är förmånligt 
erhållen mot en kommunal borgen, utställd av Värmdö kommun. 

Till dags dato har medlemsavtal skrivits under för 249 betalande anslutningar att genomföras under 
denna utbyggnad.  

Arbetet med utbyggnaden av fiber för bredband i Nämdöskärgården har även detta året pågått med 
hög intensitet både hos Nämdö Fiber och inom ramen för Stockholms Skärgårdsnät AB. Totalt har 
10,000-tals timmar ideellt arbete lagts ner. Samtliga upphandlingar är nu (april 2019) genomförda 
och den lagda budgeten ser ut att hålla.  

Ett omfattande arbete har av Nämdö Fibers styrelse lagts ner på att ta fram markupplåtelseavtal för 
alla fastigheter där vi avser att dra fram fiber i mark, luft eller sjö. Över 500 avtal har skickats ut för 
underskrift av markägarna. 

Aktuell status och tidplaner för fiberarbetet läggs löpande ut på vår hemsida, www.namdofiber.se. 

SSN har nu även träffat avtal med en kommunikationsoperatör, IP-Only, som Nämdö Fiber även har 
för sitt befintliga nät. Eftersom det nya nätet ägs och drivs av Stockholms Skärgårdsnät AB, har 



 

 

NÄMDÖ FIBER EKONOMISK FÖRENING 
769625-9022 

 
SID 3 (3) 

 

3 

2019-04-28 Verksamhetsberättelse NF 2018 rev1 

 

  

föreningen träffat avtal med dem om rätt att nyttja nätet för våra medlemmar. Föreningen har också 
träffat avtal med SSN om support, drift och underhåll av nätet. 

 
Samtliga anslutningar har med några få undantag fungerat väl under året. De få problem som vi har 
haft, har orskats av sommarens extrema värme, som fått våra fiberdukter att utvidga sig mer än 
normalt. Vi har nu vidtagit åtgärder för att detta inte ska upprepas. 

 

Ekonomisk årsredovisning 
 Se separat årsredovisning 2018. 
 Budget för 2018 presenteras separat.  

 
 
Nämdö Fiber 2018-05-26 
Styrelsen 

_________________________________ _________________________________ ________________________________ 
Yngve Hässler, ordf. Malcolm Dixelius, sekr. Anders Sjöberg 

_________________________________ _________________________________ ________________________________ 
Toomas Vaks Jan Nilsson Mikael Mongård 

_________________________________ 
Mats Lindström 

Revisorspåteckning 
Nämdö 2019-04-28 

_________________________________ _________________________________ 
Folke Procopé Ewa Dahlgren 


