
 
 

Nyhetsbrev NR:11 Aug/Sept 2019 

 

Svamptur i Ucklum, Stensopp (Karl Johan) tittar fram 

Hej alla medlemmar!  

Semestern har vi lagd bakom oss, kräftor och svampturer hör sensommaren till. 

 

Styrelsen består av följande ledamöter från 17 juni 2019 

Ordförande för kommande år är Kjell Tallberg 

Övriga ledamöter är: Pelle Thorsson, Stig Grundberg, Arne Olsson och Anette 

Swahn 

Suppleanter till styrelsen är: Per-Olof Olsson, Mikael Söderberg och Anders Thorén 

 



 
 

 

Låneansökan / Ökat insatskapital 

I sommar har styrelsen arbetat intensivt med att få det lån som årsstämman 

beslutande om för att stärka vår likviditet och kunna slutför projektet. 

Tyvärr lyckades vi inte utan måste be alla medlemmar stötta genom att höja vårt 

insatskapital med 5000 kr per anslutning. 

Nu önskar vi också höja  den sekundär anslutningsavgift med 1 250 kr. Det har visat 

sig att vi måste ta ut moms på den anslutningsavgiften så det tillkommer 312 kr i 

moms på det beloppet.  

Dessutom måste vi ta ut moms på de ursprungliga 5 000 kr vilket gör att vi kommer 

att fakturera ytterligare 1 250 kr i moms. Därför får ni en faktura per sekundär 

anslutning på 2 812 kr varav 1562 kr är moms. Skattereglerna säger tyvärr att den 

sekundära förbindelsen inte är ett insatskapital (som är momsfritt) utan en avgift som 

är momspliktig.  

 

Extra stämma 

Upprörda känslor från en del av er när vi brevledes bad om extra kapital, vi 

hörsammade det och kallar till extra stämma den 4 september kl 18.00 i Ljungskile 

Folkhögskola. 

Extrastämman ska endast behandla styrelsens förslag om att höja insatskapitalet för 

primär anslutning och anslutningsavgiften för sekundär anslutning. Kan du inte 

närvara vill vi gärna ha din röst, skicka in den till oss snarast. 

Att inte stämman skulle bifalla vårt förslag om höjd insats skulle innebära följande: 

•                         Ny stämma måste utlysas 

 

•                         Ny styrelse utses 

 

•                         Stopp i projektet 

 

•                         Annan finansiering måste fram 

 

 Om föreningen då inte snabbt hittar annan finansiering väntar sannolikt: 

 

•                         Konkurs 

 

•                         Nedsläckning av nätet 

Ekonomi 

Vi har i dagsläget 892 000 kr i kassan. Den 2 september ska vi betala Fyrstad 

613 000 kr, den 15 september ska de ha ytterligare 700 000 kr. 

Vi måste stärka likviditeten avsevärt. Frågor har ställt om vi tänker lämna tillbaka den 

extra insats som vi måste ta ut från medlemmarna.  



 
 

Våra extra medlemsinsatser på 7 miljoner och 3 miljoner i bidrag täcker den prognos 

vi har för att färdigställa nätet. 

Hade vi lånat dessa pengar från bank skulle vi alla fått betala en extra avgift på 70 

kr/mån för amortering och ränta på lån. 

 

Vårt ekonomiska läge 

Vi har dragit ner på verksamheten tillfälligt beroende på våra likviditetsproblem. Vi 

har förberett för att återuppta arbetet efter stämman beroende på beslut.  

 

Besiktning område 1 och 2 

North Projects Göteborg AB har besiktat, all dokumentation var inte framme från 

entreprenaden, de ska slutföra så snart de har alla underlag. Vi ska driva på detta. 

Nu tänder vi upp nätet för ännu fler    

Område 3 Ödsmål 

Markavtal ska vara helt klara i dagarna, det innebär att resterande grävning kan 

preliminärt komma igång i september/oktober.  

Övrigt i Ödsmål: Käderöd, Hog, Dälene och delar av Östra skår har vi nu kopplat upp 

ca 77 fastigheter till nätet. 

 

Montage CPE 3:2, Östra Skår, Kycklingdalen och 3:3A, Stångerås, Åregren. 

Medlemmar där blir kontaktade för tidsbokning. Berör ca 100 medlemmar. Därefter är 

det driftsättning av dessa områden. 

Man bereder och bokar kunder för installation (v,34-36) de som är sena med 

tjänsteavtalet hamnar på restlistan V-37. 

Föreningen har skickat underlag för gruppavtal till Telia V 34,  aktivering blir första 

veckan i september (är bekräftat av Telia). 

- Hårdvara levereras V 35 för Telias Gruppavtal.( Se Hämta Utrustning på nästa 

sida). 

-Gruppavtal tjänster levereras/öppnas V 37 

Område 4 Ucklum 

- Schakt är nästan klart i 4:3C (Tönneröd) 

- Fiber är blåst i Svartehallen  (4:4A) 

- Blåsning av fiber i 4:5A i Huveröd pågår. 

 

Boende utmed Västerlandavägen ca 60 medlemmar väntar nu på att CPE 

medieomvandlare som ska installeras. Tidplan är lite osäker, föreningen hinner inte 



 
 

leverera underlag till Telia denna vecka då arbetsbelastningen varit stor. Tidplan för 

aktiva gruppavtal gäller under förutsättning att man skickat in avtal i tid, annars blir 

det fördröjning upp till 4 veckor. 

-Tidbokning påbörjas V36-V38 

-Hårdvara för Telias Gruppavtal levereras V36-V37 

-Tjänster beräknas vara igång V39-V40 

 I området kring Dahl och S Röd har alla blivit driftsatta, hoppas allt fungerar bra. 

Glöm inte göra felanmälan till er tjänsteleverantör om något krånglar. 

Nytt i vårt Anslutningsavtal 

Om en sekundär anslutning som styckas av från stamfastigheten och erhåller en 

egen fastighetsbeteckning. I detta fall ska den nya fastighetsägaren ansöka om 

medlemskap för att bli fullvärdig medlem. Därmed ska anslutningsinsats som 

"Primär" anslutning erläggas enligt stämmobeslut för anslutning av "Primär" byggnad. 

Det totala insatskapitalet är i dagsläget 20 000 kr. (25 000 kr). Man får inte avdrag för 

redan betald anslutningsavgift 5000 kr. (6250 inkl. moms). 

Hämta utrustning 

När det är dags att hämta utrustning, endast när man valt Gruppavtal som Telia 

levererar: Om ni väljer detta gruppavtalet med Telia kommer ni att få personligt mail 

för att hämta ut hårdvaran (Router, TV-box och fjärrkontroll som ingår i 

gruppavtalet) på vårt kontor Backegårdsvägen 4 i Ljungskile. Särskilda öppettider 

meddelas i mailet. Våra vanliga öppettider är: 07.00-15.30. 

Vill man göra egna val på Zmarket, kommer vi att kontrollera att anslutningsavgift är 

betald. Därefter får man utrustning hemlevererad av vald tjänsteleverantör, hanteras 

alltså inte av föreningen. 

Nyhetskanaler är Hemsidan och Facebook gruppen. 

Över 500 personer är nu medlemmar i vår nya Facebook grupp. Hjälp gärna till att 

föreslå fler att gå med i gruppen så man kan ta del av allt vi tillsammans postar där. 

Nyheter från hemsidan samt annan viktig information länkas alltid till Facebook. 

De som inte vill ha Facebook kan hämta nyheter på hemsidan.  

 

Hoppas vi får se många medlemmar på Extrastämman den 4 september kl 18.00 i 

Ljungskile folkhögskola. 

Hälsningar från Styrelsen i en av Sveriges största fiberförening med 

1400 medlemmar. 

http://frakne.se 
Vice orf./Informationsansvarig/Redaktör 

Anette Swahn 

http://frakne.se/fiber/category/nyheter/

