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Årsmöte 13 juni 2020, Nämdö Hembygdsgård
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Nämdö Fiber Ekonomisk Förening



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
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NFEF – Stockholms Skärgårdsnät AB (SSN)

▪ NFEF äger 25% av SSN

▪ NFEF har per 19-12-31 lånat ut 11,1 mkr till SSN

▪ NFEF har en checkkredit hos Nordea med kommunal borgen på 3,4 mkr för att 
användas till etapp 2. Per 19-12-31 hade 3 mkr av denna nyttjats.

▪ Tillsammans med övriga föreningar har vi lån med kommunal borgen hos Nordea för 
totalt 15 mkr till etapp 2

▪ Lånen är avsedda för att hantera SSN:s likviditet pga eftersläpning av utbetalningar 
från SJV och av ännu ej återbetald moms

▪ Avtal finns med SSN avseende rätt att nyttja nätet för våra medlemmar och för drift 
och underhåll.
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Föreningens ekonomi

▪ Vi har övergått till Amelitas Redovisningsbyrå för löpande 
bokföring och bokslut. 

▪ Vi använder oss av Fortnox för både bokföring och fakturering. 

▪ Fakturering av nätavgifter sker på årsbasis 

▪ Extraordinära intäkter har i år inkommit för

▪ Av Nämdö Fiber utfört arbete på egen tomt

▪ Anslutningsavgifter för 74 nya anslutningar (á 4.800 kr)
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Budget Nämdö Fiber 2020

Intäkter Utf 2019 BU 2020

Årsavg 11 600 35 000

Nätavg 83 440 185 000

Grävning på egen tomt 520 592 150 000 Engångskaraktär

Anslutningsavgift 355 200 890 000 Engångskaraktär

Övriga intäkter 5 180

Totala intäkter 976 012 1 260 000

Kostnader

Inköp varor -7 994 -10 000

Etapp 2 - ej bidragsber. -242 985 -75 000

Drift & UH -28 000 -30 000

El -7 706 -10 000

Pgm varor -772 -1 000

Förbrukningsmtrl -680 -1 000

Representation -6 094 -6 000

Kontorsmtrl -4 812 -5 000

Data kom -1 485 -2 000

Post -360 -500

Försäkring -14 529 -15 000

Möteskostn -1 284 -2 000

Redovisningstj -6 862 -25 000

IT tjnst -494 -1 000

Konsultarvoden -3 868 -5 000

Bankkost -3 368 -4 000

Övr kost -4 325 -10 000

Totala kostnader -335 619 -202 500

Avskrivn -71 189 -71 189

Resultat f finans 569 204 986 311

Räntor -37 185 -40 000

Förändrad överavskrivn -392 810

RESULTAT före skatt 139 209 946 311
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Tentativ Budget Nämdö Fiber 2021->

Intäkter Budget

Årsavg 36 000

Nätavg 252 000

Övrigt (IP) 210 000

Totala intäkter 498 000

Löpande Kostnader 100 000

Näthyra SSN 280 000

för avskrivn 8 Mkr 40 år 200 000

UH-avtal 40 000

Rep fond 40 000

Nämdö Fiber 110 000

 Avskrivning 70 000

Rep fond 40 000

Resultat 8 000



Dagordning

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

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna. 

10. Beslut om budget 2020
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Dagordning

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 

a) Styrelsen föreslår att medlemsavgift för 2020 behålls oförändrad 100 kr/år

b) Styrelsen föreslår oförändrad nätavgift för 2020 (60 kr/mån + moms)

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 
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Dagordning

17. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller 
föreningens stadgar eller som anmälts till styrelsen senast fyra (4) veckor före 
årsmötet.

▪ Proposition från styrelsen angående fortsatt finansiering i enlighet med utsänd 
fil Nämdöfiber - Årsstämma juni 2020.ppt, Projektekonomi (sid 19)

att styrelsen får mandat att ansöka om en ny borgensförbindelse (max 1,5 mkr) från 
Värmdö kommun, som ska ersätta befintlig borgensförbindelse på 3,4 mkr. Denna 
borgensförbindelse ska gälla under 5 år.

att styrelsen, under förutsättning att ovan nämnda borgensförbindelse erhålles, även 
får mandat att ersätta nuvarande checkkredit om 3,4 mkr med ett lån upp till 1,5 mkr.

Inga övriga ärenden har anmälts.

18. Mötet avslutas
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Information om fiberutbyggnad
i Nämdöskärgården
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Stockholms Skärgårdsnät AB (SSN)

▪ 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 (25% per förening) 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. 

▪ Denna utbyggnad är nu inne i sitt slutskede och flertalet nya anslutningar var vid 
årsskiftet uppkopplade. Detta är alltså den slutliga bidragsberättigade utbyggnaden 
av fiberanslutningar inom Nämdöskärgården. Inga fler bidragsberättigade 
anslutningar kommer att vara möjliga efter detta projekts avslut. Tilläggsanslutningar 
kan förstås göras även senare, men då till ett pris som helt baseras på egenfinansiering 
utan bidrag från Statens Jordbruksverk (SJV).

▪ 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 
11,1 mkr till SSN, av vilka 3 mkr tagits från en checkkredit på 3,4 mkr hos Nordea. 
Denna checkkredit är förmånligt erhållen mot en kommunal borgen, utställd av 
Värmdö kommun.
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Projektets avslut

▪ Hela SSN projektet är nu färdigbyggt, förutom några områden på öarna mellan 
Nämdö och Runmarö, där förseningar har inträffat i samband med samförläggningen 
med Vattenfall (VF). Det är vår målsättning att hela projektet ska kunna avslutas under 
september i år, med viss reservation för hur samförläggningen utvecklar sig.

▪ Inför projektslut ska en omfattande dokumentation över fibernätets utformning och 
uppbyggnad lämnas in till Länsstyrelsen (LST), inkl lista på samtliga anslutningar. 
Dessutom lista på samtliga markavtal (totalt över tusen avtal). Även samtliga tillstånd 
för strandskydd, vattenverksamhet, bygglov, miljö samråd samt tillstånd från 
Trafikverket.

▪ När samtliga dessa dokument lämnats in och godkänts av LST plus en ev okulär 
besiktning av nätet kan projektet slutgodkännas av LST. Först därefter kan SSN erhålla 
de sista 20 % av godkänt bidragsbelopp (drygt 11 mkr)
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Nämdöskärgården
▪ Etapp 1 omfattade vid start av den fortsatta utbyggnaden 120 anslutningar

▪ Ytterligare 269 anslutningar har gjorts eller är planerade inom ramen för nu pågående 
projekt

▪ All upphandling är genomförd och den budgeterade kostnaden ser ut att hålla

▪ Allt är idag installerat, förutom drygt 70 anslutningar på Aspön, Högholmen, 
Ladholmen och Söderholmen

▪ På dessa öar sker markförläggningen genom samförläggning med VF, som lägger ny el 
här. Pga hög arbetsbelastning på VF efter stormen Alfridas härjningar i skärgården, har 
denna samförläggning försenats. Prognosen idag pekar på att fiberinstallation ska 
kunna påbörjas i detta område under sommaren, för att avslutas till hösten.

18



Projektekonomi

▪ För Nämdös del ser den lagda budgeten fortfarande ut att hålla. Vissa utökningar av 
kostnaderna har inträffat, som dock ser ut att fullt ut kompenseras av utökat antal 
anslutningar. 

▪ För att åstadkomma bästa förutsättningar för hela SSN:s nät, kan det dock bli aktuellt 
för Nämdö Fiber att – efter godkännande av stämman – ansöka om ny borgen (som då 
ersätter den nuvarande) för ett lån även efter projektets avslut. Dock avseende en 
betydligt lägre summa än nuvarande 3,4 mkr (max 1,5 mkr). Dessa pengar ska kunna 
lånas ut till SSN, för att säkerställa en god ekonomi för SSN till dess att samtliga 
föreningar har kunnat fullt ut betala kostnaderna för sina nät. Kostnader för ränta och 
amortering för ett sådant lån ska endast belasta Nämdö Fiber i den mån som lånet 
behövs för att finansiera nätet inom Nämdöskärgården.

▪ Om ingen kommunal borgen kan fås från Värmdö kommun, avser vi att låta SSN 
ansöka om ett vanligt banklån.
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Långsiktig skötsel av nätet
▪ Vi har genom SSN tecknat ett gemensamt avtal om underhåll och reparation av nätet

▪ Fibernätet som byggs under etapp 2, byggs och ägs av Stockholms Skärgårdsnät. I 
enlighet med föreskrifterna från Statens Jordbruksverk, får överlåtelse av nätet inte 
ske under kommande 7 år.

▪ Det är Nämdö Fibers styrelses uppfattning att en alltigenom ideell organisation inte 
långsiktigt kommer att kunna sköta administration och underhåll av ett nät som 
omfattar närmare 400 anslutningar. Vår målsättning är därför att efter projektets 
avslut finna en kommersiellt baserad lösning på detta. En sådan lösning skulle kunna 
vara att låta SSN hantera dessa frågor för hela nätet, dvs för alla 4 fiberföreningarna 
(totalt omfattande cirka 1700 anslutningar). I möjligaste mån kan då lokala personer, 
mot ersättning från SSN, utföra vissa arbeten. En gemensam ekonomibyrå kan 
hantera hela nätet. Naturligtvis måste varje förening då ersätta SSN för utfört arbete, 
men tydliga stordriftsfördelar kan erhållas.

▪ För Nämdös del anser styrelsen att detta då bör gälla både vårt eget nät (etapp 1) och 
den del av SSN:s nät som ligger i Nämdöskärgården (etapp 2).
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