Förvaltnings-och årsberättelse för Farstorps Fiber Ekonomiska Förening (769629-5307)
verksamhetsåret 2017.
Föreningens styrelse har bestått av Kim Pettersson-ordf., Jan Gunnarsson-vice ordf., Rose-Marie
Nilsson-kassör, Anders Nilsson-sekr. och Per Stabeck. Styrelsesuppleanter Timmy Olsson och Eva
Nyberg. Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten. Ordinarie föreningsstämma avhölls den 14
maj i Farstorps Bygdegård samt en extra föreningsstämma den 10 september, där ärendefrågan var
att ta ställning till de anbud som förelåg i fiberprojektet.
Medlemsantalet, beräknat på medlemsavgifter, uppgick till 320 vid årsskiftet. Anmälda
anslutningspunkter för fiberdragning uppgick till 343. Avvikelsen mellan medlemsavgifter och
anslutningspunkter beror på att det finns ett antal medlemmar med mer än en anslutningspunkt.
Verksamheten under årets första del var helt inriktat på att komplettera vår ansökan om fiberbidrag
med nya uppgifter som Länsstyrelsen erfordrade. 2017-04-05 kom ett positivt besked om att vårt
projekt beviljats ett bidrag på 12,6 miljoner i enlighet med vår ansökan. Det blev startsignal för att få
klart med handlingar inför en anbudsupphandling. Styrelsen beslöt att gå ut med två parallella
upphandlingar där det ena var att få in ett anbud på totalentreprenad av projektet och fortsatt eget
ägande och det andra spåret var att få in anbud på en överlåtelse där föreningen överlät ägandet och
bidragsbeslut till part med bästa villkor för föreningens medlemmar. Denna upphandling var klar i
slutet på augusti och en extrastämma tog beslut om att överlåta projektet med bidrag till Telia/Zitius
som hade inkommit med förmånligast anbud. Efter lite sega förhandlingar med Telia/Zitius om detaljer
blev ett avtal klart och 2017-12-14 fick detta avtal sitt godkännande av Länsstyrelsen. Därmed övergår
projektet i sin helhet till Telia/Zitius med ansvar för grävning, fiberdragning och fiberinkoppling.
2017-11-30 hölls ett informationsmöte i Farstorps Bygdegård där föreningens styrelse och Telia/Zitius
informerade om att alla medlemmar måste teckna nya avtal med Telia/Zitius för att få tillgång till det
avtal som var upphandlat med Farstorps Fiberförening och att detta måste vara klart på kortast möjliga
tid för att Telia/Zitius i sin tur skulle göra sina upphandlingar. Detta är avklarat.
Fiberföreningens fortsatta roll är att vara behjälpliga med alla markavtal som behövs med
vägföreningar och fastighetsägare där fibern skall dras fram och att vara en stödjande part fram till
dess allt är klart. Medlemmarnas inbetalde pengar, som finns på spärrat konto, kommer att utnyttjas
då anslutningspengen skall betalas till Telia/Zitius. En sista liten inbetalning kommer att utkrävas då
grävningsarbetena kommer igång.
Vår hemsida under adress www.farstorpsfiber.se är flitigt besökt och hålls kontinuerligt uppdaterad.
Vi väntar nu på besked om igångsättning. Telia/Zitius upphandling lär vara klar och det handlar om att
få ledig kapacitet hos den entreprenör som är utsedd.
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