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Styrelsen för
Prässebo Fiber Ekonomisk Förening
Org. Nr: 769629-1173

får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet
under räkenskapsåret

2018-01-01 - 2018-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Prässebo Fiber Ekonomisk Förening (PEFE) har som målsättning att verka för ett välfungerande
höghastighetsbredband via fiberkabel till sina medlemmar. Föreningens säte är i Prässebo, Lilla Edets
kommun.
Medlemmar
Vid bokslutet 2018-12-31 hade föreningen 284 betalande medlemmar.
Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att både säljare och köpare är fullt införstådda med hur
insatsen i PFEF skall hanteras.
Områdesansvariga och styrelsen har haft många medlemskontakter. Från medlemmarna känns en
stark förväntan på att snabbt få den efterlängtade fiberanslutningen och förhoppningen har ökat i
takt med att grävningsarbetena framskridit.
Projektupphandling
Styrelsen har tidigare utarbetat ett upphandlingsunderlag för byggandet av fiberledningen. 11
företag begärde och fick upphandlingsunderlaget. 3 lämnade anbud. Styrelsen analyserade anbuden
enligt fastlagda kriterier och konstaterade att Relacom hade det mest kompletta och det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet. En styrka i anbudet var att Relacom tagit in det lokala företaget
Elkraftteamet Väst som underleverantör för själva grävningen. Styrelsen inledde en omfattande
förhandling med Relacom, som resulterade i ett kontrakt om en totalentreprenad för att bygga
fiberledningen.
Projektledare
Under året har Bengt Augustsson, Kattunga varit kontrakterad som projektledare. Bengt är
egenföretagare så han har inte varit anställd av föreningen. Projektledaren har varit en kontaktlänk
mellan medlemmar, markägarna, områdesansvariga, styrelsen, entreprenören och andra
intressenter. Han har varit den som följt det dagliga arbetet med grävning och fiberläggning.
Projektledaren har haft tillgång till ett kontorsrum på Sommarro i Prässebo.
Grävning
PFEF:s områdesansvariga och projektledare spelade en mycket aktiv roll i kontakter med medlemmar
och markägare samt i att förbereda grävningen genom stakning och friläggning av korsande hinder.
Grävningsarbetena inleddes i maj i området Prässebo gård – Lunneviken. Inledningsvis gick
grävarbetena relativt långsamt eftersom endast två maskiner var igång och terrängen i området
rymde många utmaningar. Arbetet fortsatte sedan söderut igenom Prässebo C, Boda och Kattunga.
Grävningskapaciteten ökade genom att Elkraftteamet satte in ytterligare två grävmaskiner och
terrängen i Kattunga och Boda möjliggjorde en högre andel plöjning. För att utöka kapaciteten
anlitade Relacom ytterligare en underentreprenör, RTG, som grävde främst i Balltorp. Mot slutet av
året fortsatte arbetet i den västra delen av området, från Ale Skövde via Låcktorp upp till Larsered.
Sammanlagt under året grävdes/plöjdes ca 38,5 km. Efterhand som grävningarna blev klara i ett
område inleddes blåsning av fibern.

Under perioden genomfördes 3 markägarmöten för att förbereda markägarna. Det genomfördes
även 13 byggmöten tillsammans med Relacom. På dessa byggmöten diskuterades kring olika problem
och möjligheter kring grävandet. Det diskuterades även mycket kring reglering av kostnader för olika
ändrings- och tilläggsarbete s.k. ÄTOR som orsakats av oförutsedda hinder.
Frivilligt arbete
Eftersom PFEF gjort ett åtagande om att förbereda grävningsarbetena genom att bl. a. frilägga
korsande hinder, fälla träd i ledningsgatan, flytta på betande djur mm var det ett stort antal
medlemmar som bidrog med lokalt frivilligt arbete. För att undersöka möjligheten med frivilligt
arbete genomförde styrelsen en enkätundersökning som besvarades av 77 medlemmar varav 51 var
beredda att göra frivilligt arbete för föreningen. Dessvärre kom enkäten något sent i processen så en
del av de tillfrågade engagerades inte. Å andra sidan var det väldigt många som gjorde frivilligt
arbete utan att svara på enkäten.
De områdesansvariga spelade en mycket aktiv roll i det lokala arbetet med att staka ut och frilägga
ledningssträckan. Detta mycket värdefulla arbete rymde dock en del utmaningar genom att det var
svårt att få tydliga besked om när och var entreprenören planerade att gräva. Andra utmaningar var
svårigheten att i tid få utsättning av el- och teleledningar samt brister i det tillgängliga kartmaterialet.
Samarbete med Vattenfall
I vissa områden finns det befintlig slang som tidigare grävts ner av Vattenfall. Där sträckningen
passade kunde PFEF köpa rätten att utnyttja denna slang. Detta möjliggjorde inbesparning av
grävning och var mycket uppskattat av många markägare.
Föreningen har också haft en tät och positiv dialog med Vattenfall om samförläggning av el och fiber
inom Ale-Skövde, Låcktorp och efter Bidalsvägen. Detta förväntas ge en väsentlig inbesparning men
kommer att något försena grävningen.
Kommunikation
PFEF har en hemsida, www.prassebofiber.se som fortlöpande uppdaterats om nyheter inom
föreningen. Under året har hemsidan uppdaterats in Word Pressformat med en ny design och
informationsflödet har varit betydligt större än under tidigare år, vilket är naturligt eftersom det har
varit ett mycket intensivt och händelserikt år.
Föreningen har även en Facebookgrupp med 200 medlemmar. Under året har styrelsen publicerat ca
40 Facebookmeddelanden.
Det har även gjorts 14 direkta mailutskick till medlemmarna.
För att uppfylla kraven i den nya dataskyddsförordningen har styrelsen utarbetat en GDPR policy som
publicerats på hemsidan.
Kommunikationsoperatör
Under året har styrelsen genomfört en upphandling av kommunikationsoperatör. Utifrån det
framtagna upphandlingsunderlaget var det fyra företag som lämnade offert. Styrelsen analyserade
de presenterade offerterna men innan beslut fattades genomfördes en extrastämma där valet av
kommunikationsoperatör behandlades. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att i första
hand sluta ett avtal med Zitius.

Efter omfattande förhandlingar med Zitius fick företaget uppdraget att vara
kommunikationsoperatör. Detta innebär att det är deras ansvar att driften av fibernätet fungerar.
Genom Zitius gavs ett erbjudande om ett gruppavtal med Telia. Detta presenterades på två olika
informationsmöten. Gruppavtalet är mycket förmånligt och 230 av föreningens medlemmar har valt
att ansluta sig. För övriga är det ett fritt val att välja andra företags erbjudanden.
Årsstämman
Ordinarie föreningsstämma genomfördes 2018-06-02 i Alegården, Nygård. På stämman deltog 79
röstberättigade medlemmar och 1 fullmakt godkändes.
Förutom sedvanliga stämmobeslut beslutades att uppdatera stadgarna för att möjliggöra även för
icke medlemmar att bevista stämman. På stämman beslutades även att medlemsavgiften skall vara
200 kr under 2019.
Styrelse samt suppleanter
Under perioden 2018-01-01 – 2018-06-01
Gunnar Hall
Jörgen Andersson
Carina Johansson Nilsson
Birgitta Lindehall
Charlotte Vink
Håkan Antonsson
Lars Agblad
Jan Lindblom
Mats Eriksson
Ann-Marie Jakobsson
Annika Tranberg
Linus Antonsson
Rolf Skogsberg

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

Under perioden 2018-06-02 – 2018-12-31
Gunnar Hall
Jörgen Andersson
Carina Johansson Nilsson
Birgitta Lindehall
Johanna Thorsenius
Håkan Antonsson
Lars Agblad
Jan Lindblom
Rolf Skogsberg
Ann-Marie Jakobsson
Linus Antonsson
Christer Johansson
Peter Holmström

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

Mandatperioden går ut vid årsstämman 2019 för följande styrelseledamöter, Gunnar Hall, Birgitta
Lindehall, Jan Lindblom, Carina Johansson Nilsson, Jörgen Andersson och Lars Agblad samt för
styrelsesuppleanterna Ann-Marie Jakobsson, Linus Antonsson och Peter Holmström.
Styrelsen har under året haft 33 protokollförda sammanträden varav 7 tillsammans med
områdesansvariga.
Revisorer
Av stämman valda revisorer har varit Liselott Spetz och Kågan Karlsson med Marit Carlsson som
suppleant.
Valberedning
Den av stämman valda valberedningen har bestått av Jimmy Alesjö (sammankallande), Anders
Martinsson och Charlotte Lyth.
Områdesansvariga
Område 1: Balltorp
Daniel Karlsson
Område 2: Ale Skövde - Låcktorp
Daniel Lund
Område 3: Kattunga
Fredrik Ivarsson
Alexander Andersson
Område 4: Boda övre och nedre
Jörgen Hermansson
Ulf Bjarnestam
Område 5: Låcktorp - Larsered
Lennart Bjärefors
Område 6: Prässebo Gård - Lunneviken
Lars Johansson
Martin Svendsen
Område 7: Prässebo C
Christian Nilsson
Per Löfström
Områdesansvariga har haft den primära kontakten med medlemmarna och markägarna i respektive
område.
Samverkan med andra aktörer
Föreningen har under året fortsatt dialogen med olika myndigheter, framförallt med Länsstyrelsen,
Jordbruksverket och Trafikverket, samt med Skepplanda Fiber som varit till stor hjälp genom att dela
med sig av sina erfarenheter. Vi har också samverkat med Skepplanda Fiberför att få en fysisk
koppling mellan våra nät, vilket ger ökad flexibilitet i framtiden. PFEF är också medlem i
Fibersamverkan vilka arbetar för erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Byanätsforum på Facebook

är ett annat forum som föreningen deltar i. PFEF har besvarat den årliga enkäten från Post och
Telestyrelsen.
Ekonomi

Presenteras för medlemmar på årsstämman och via epostutskick .

