
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015   
 

Interimsstyrelsen för Jälkarbyn Fiber ekonomisk förening får härmed avge följande verksamhetsberättelse 
för verksamhetsåret 2015-05-07—2015-12-31. För informationens skull har den för föreningens första 
verksamhetsår 2015 utökats till att även omfatta tiden fram till årsmötet 2016-06-13. 
 
Vi har läst i tidningar om telestationer som släcks ner med kort varsel. Fastighetsägare måste själva gå 
ihop, bilda en fiberförening och bygga ett fibernät i sitt område. Fiberinstallationen ger möjlighet att 
ansluta sig till en uppkoppling för TV, telefoni, bredband och framtida tjänster.  
 
För att utröna om det fanns intresse för att bilda en fiberförening kallade några jälkarbybor till ett första 
informationsmöte i Granbo bystuga den 25 februari 2015. En representant för Olshyttans Fiberförening, 
som redan genomfört en utbyggnad av fiber, informerade om verksamheten i deras förening. Vidare 
medverkade Marina Svensson från Hedemora Energi. Inbjudan hade gått ut till 72 hushåll i Bya, 
Jälkarbyn, del av Norrhyttan, Utah, Vretbo och Västanå.  
 
Vid mötet var det ca 30 personer som anmälde intresse för att delta i projektet för utbyggnad av fiber. Av 
dessa anmälde några att de var intresserade av att arbeta med projektet. Arbetsgruppen om 7-8 
personer, började träffas under mars månad 2015. 
 
Ganska snart efter mötet visade det sig att det fanns intresse för att utvidga området. Bosse Carlsson 
åtog sig uppdraget att besöka hushåll i byarna runt Jälkarbyn som inte deltog på informationsmötet i 
februari. I stort sett alla hushåll fick besök eller kontaktades på något sätt, bl a för att samla e-
postadresser för att underlätta spridning av information. Resultatet blev ett större arbetsområde som 
omfattar byarna Jälkarbyn, Utah, Vretbo, Bya, Norrhyttan, Nordanby och Hedenslund. 
 
Vi inventerade hela området som består av ca 100 hushåll för permanent- och fritidsboende, varav drygt 
70-talet muntligt anmälde intresse för att delta.   
 
Hela arbetsgruppen hade ytterligare sex träffar under mars-april 2015.  
 
2015-05-07 bildade arbetsgruppen en ekonomisk förening, Jälkarbyn Fiber Ekonomisk förening, som 
registrerades hos Bolagsverket, 769630-2079. En interimsstyrelse utsågs. 
 
2015-05-29 lämnade vi in en ansökan till Länsstyrelsen, tillsammans med många bilagor, om bidrag som 
stöd för utbyggnad av fibernät. Bidraget är en förutsättning för att vi ekonomiskt ska kunna genomföra 
projektet. 
 
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under 2015-2016. Dessutom har ca 25 informella 
arbetsmöten skett under 2015 och ca 15 informella arbetsmöten under 2016 för att utforma och 
komplettera alla handlingar som krävts för denna ansökan hos Länsstyrelsen/Jordbruksverket om 
landsbygdsstöd för utbyggnad av fibernät. 
 
Under juni-juli genomfördes erforderliga formella samråd med Hedemora kommun, Hedemora Energi, 
Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Länsstyrelsens kulturenhet. 
 
Styrelsen har försökt informera genom nyhetsbrev per e-post och brev i brevlåda både de 
fiberintresserade och de som inte är intresserade. För er fiberintresserade har det kanske upplevts som 



om ni fått för lite information, andra tycker att vi tjatar om det som är ointressant. Vi har dock velat hålla 
alla informerade. Det har varit svårt att veta vad vi skulle informera kontinuerligt om, eftersom vi i stort sett 
ända sedan vi lämnade in ansökan väntat på besked från Länsstyrelsen, besked som ett flertal gånger 
flyttats fram i tiden. 
 
Informationsbrev har skickats ut i maj 2015, juni 2015, november 2015, april 2016 med e-post eller med 
brev till dem som vi inte har e-postadress till. Anslag har funnits på anslagstavlan i Björkparken i 
Jälkarbyn.  
 
Vi fick en egen hemsida under hösten 2015, www.jalkarbynfiber.se. 
 
I april 2016 beslutade styrelsen att, i väntan på besked från Länsstyrelsen/Jordbruksverket angående 
bidrag till utbyggnad av fibernät för bredband, sätta igång med skriftliga medlemsansökningar och 
inbetalning av medlemsavgift. Vi hade fått signaler om att ett beslut närmar sig. 
 
2016-05-10 beviljade Länsstyrelsen vår ansökan om stöd för Fiber till Jälkarbyn inom 
landsbygdsprogrammet 2014-2020.   
 
Externa kontakter: 
- 2015-03-18 var en del av arbetsgruppen till Hedemora Energi för att få information om fiberutbyggnad. 
- 2015-04-15 hade vi ett möte i Folkets park där Ulf Persson, Mälby Fiberförening informerade om deras 

arbetsgång. 
- 2015-04-23 och 2015-06-25 hämtat kartor över området från Hedemora Energi. 
- 2015-04-29 var vi inbjudna till Hedemora näringsliv för att få information om regler kring offentlig 

upphandling samt fiberutbyggnad på landsbygden. Projekt som överstiger 500 000 kr och som får 
statliga stödbidrag måste göra en offentlig upphandling.  

- 2015-05-21 möte med Tuna Fiberteknik. De har erfarenhet och ska hjälpa oss med att göra en budget 
för fiberutbyggnaden. De inventerar området och gör även en enkel fiberkarta. Budgeten landar på 3,5 
milj inkl moms. 

- 2015-06-11—07-27 samråd med Hedemora kommun och Hedemora Energi 
- 2015-07-02—23 samråd med enligt 12:6 MB med Länsstyrelsens naturvårds- och kulturenheter 
- 2015-08 kontakter med Södra Dalarnas Sparbank för att undersöka möjligheten för medlemmar att ta 
fiberlån 
- 2015-10-28 begäran från Länsstyrelsen om byte av sökande från privatperson till nu registrerade 
Jälkarbyn Fiber 
- 2015-11-24 inbjudna till Hedemora Energi för att få information om regler för offentlig upphandling. 
- 2016-01-16 begäran från Länsstyrelsen om att vi måste ändra i vår ansökan pga ändring i PTS 

bredbandskarta samt begäran om likviditetsplan och skriftligt lånelöfte från bank, specificering av 
kostnader i budgetmallen samt översyn av antal hushåll och företag i området 

- 2016-01-16 kontakt med Tuna Fiberteknik för att få specificering i budgetmallen  
- 2016-02-05 inbjudna till Hedemora Energi för att få förtydligad information om regler för offentlig 

upphandling och att grävning inne på enskild fastighet numera är stödberättigad. 
- 2016-02-08 Tuna Fiberteknik specificerar i budgetmallen angående arbete och material efter begäran 

från Länsstyrelsen 
- 2016-02-25 möte med Tuna Fiberteknik bl a angående regler för offentlig upphandling. Vi får rådet att 

avvakta med att annonsera om offentlig upphandling tills vi vet om vi är berättigade till stöd 
- 2016-03-08 begäran från Länsstyrelsen om ytterligare specificering av timmar/timpris i budgetmallen 

http://www.jalkarbynfiber.se/


- 2016-03-16 Tuna Fiberteknik specificerar i budgetmallen på begäran av Länsstyrelsen 
- 2016-04-01 begäran från Länsstyrelsen. Efter ändringar i PTS bredbandskarta ser det ut att finnas 

fastighet inom vårt område som redan har tillgång till NGA-nät. Vi undersöker alla nätoperatörer, men 
det är anslutningspunkten som visas som den anslutna fastigheten. 

- 2016-04-18 begäran från Länsstyrelsen. PTS har uppdaterat bredbandskartan angående antalet 
permanenthushåll. Antalet hushåll med permanentboende har minskat. Ansökan bör uppdateras på 
denna punkt. 

- 2016-04-27--28 begäran från Länsstyrelsen. Jordbruksverket har förtydligat kraven på extra utrymme i 
kabelrör. Vi får även förtydligande om att grävning på enskild fastighet numera är bidragsberättigad. 

- 2016-05-02 Tuna Fiberteknik kompletterar budgetmallen med Jordbruksverkets utökade krav på 
utrymme i kabelrör och förtydligande om att grävning på enskild fastighet numera är bidragsberättigad. 
Budgeten landar i och med detta på 3,9 milj. 

 
Ansökan: 
När ansökan om projektstöd skulle vara inlämnad senast 2015-05-31 hade Jordbruksverkets föreskrifter 
ännu inte färdigställts. Under hand som detta har skett har vi behövt komplettera vår ansökan ett antal 
gånger: 
- 2015-07-28 samrådshandlingar  
- 2015-12-04, 2015-12-08 byte av sökande, ny överföring av alla bilagor  
- 2016-02-10 komplettering pga ändring i PTS bredbandskarta samt komplettering med likviditetsplan 

och skriftligt lånelöfte från bank, specificering av kostnader för arbete och material i budgetmallen samt 
översyn av antal hushåll och företag i området 

- 2016-03-16 skickar budgetmallen med specificeringen av timmar/timpris  
- 2016-04-01 komplettering med uppgifter om att ingen av våra fastigheter har tillgång till NGA-nät  
- 2016-04-18 ändringar i PTS bredbandskarta som medför att vi måste justera i vår ansökan  
- 2016-05-02 komplettering av budgetmallen med kostnad för utökade krav på utrymme i kabelrör och 

med kostnad för grävning på enskild fastighet, som numera är bidragsberättigad  
 
Enligt senast uppgifter från PTS bredbandskarta i april 2016 finns det nu inom vårt område 84 hushåll för 
permanentboende och 45 arbetstillfällen.   
 
Interrimsstyrelsen som valdes i maj 2015 består av: 
Rolf Hallin ordförande 
Hans Andersson kassör 
Sonja Andersson sekreterare 
Thomas Yxfeldt 
Andreas Michols 
Bengt Erikson 
Birgitta Hallin 
Bo Carlsson revisor 
 
 
Jälkarbyn i juni 2016 
Interimsstyrelsen för Jälkarbyn Fiber ek förening 


