
Verksamhetsberättelse för Nyhems Fiber ekf 2016 

Nyhems fiber ek förening blev registrerad i mars 2014 och första ansökan om ekonomiskt stöd blev 

inlämnad till Jordbruksverket i mars 2015. Då var kalkylen på ca 5,3 millioner kronor varav 

stödansökan på 2,65 millioner (50% som var max stöd i Jämtland). På detta tidpunkt krävde 

Jordbruksverket bara några få uppgifter om kostnader och antal beräknade anslutningar på ansökan. 

Första nyhetsbrev och faktura för medlemsavgiften gick ut i mitten av juni 2015. 

Ett stormöte hölls 9 juli 2015 i Vängåvan där Hasse Eriksson från Bynet informerade om projektet. 

Sedan fick vi komplettera ansökan med kartor över tänkt grävområde och lite annat och blev lovade ett 

beslut under augusti månad 2015. Vi började då förbereda markavtal som ska tecknas med alla 

markägare som berörs av fiberutbyggnaden. Dessutom förbereddes anbudsinbjudning för grävarbete 

samt inköp av nättjänster. 

Beslutet om stöd blev uppskjutet åter igen och nu var nya datumet oktober 2015. I början på oktober 

fick vi det glädjande meddelandet att föreningen fick använda fibernätet i banvallen i Grötingen och 

Dockmyr vilket drastisk reducerade de beräknade kostnader för att bygga fibernätet. Nu skulle vi inte 

behöva gräva mellan Nyhem och Grötingen och ej heller mellan Ulvsjö och Dockmyr. Kalkylen blev 

ändrad från 5,3 millioner till 3,4 millioner. Med 100 medlemmar skulle nu kostnaden per anslutning bli 

34 000 och med 50% stöd blev andelen per anslutning beräknat till 17 000. En mycket positiv 

utveckling för föreningen och mycket upplyftande för oss som arbetade i styrelsen. Nyhetsbrev 

nummer 2 gick ut till alla medlemmar i slutet på oktober 2015. 

I ett försök att få flera medlemmar mötte styrelsen alla byombud den 27.oktober 2015. Byombuden 

bearbetade sedan sina grannar vilket resulterade i några nya medlemmar. Tyvärr blev vi av olika 

orsaker även av med 7 av våra medlemmar och nuvarande medlemsantal ligger på 95. Det är av stor 

vikt att vi kan öka denna siffra till minimum 100 då detta påverkar kostnaden för varje anslutning. 

Beslutet om stöd blev uppskjutet åter igen och nu var nya datumet januari 2016. Den 20 januari fick 

föreningen besked om att ansökan måste göras på nytt då kraven på inlämnad material drastisk hade 

ändrats. Under 14 dagar och 12 timmars arbetsdagar togs nytt material fram för att tillfredsställa alla 

dessa nya krav. Fem föreningar i Bräcke kommun arbetade tillsammans med ledning av Birger Mangs 

i Bräcke kommun. Arbetet var ansträngande men lyckad. Positivt beslut om stöd gick ut till samtliga 

föreningar tisdag 8.februari kl 12:09. 

Under året som gått har styrelsen haft ca 10 styrelsemöten, 3 möten med byombud, 5 möten i Bräcke 

Fiber och en massa arbetsmöten med olika personer i olika sammanhang för föreningen. 

Ett antal bilresor, utskrifter och utskick av brev och annat har gjorts ideellt utan att kostnader har 

belastat föreningen. Inga stora utgifter har uppkommit så ekonomin är god. 

Styrelsen har bestått av Thorbjörn Moe (ordförande), Tommy Persson, Peter Persson, Anna Jönsson, 

Jan Westling och Anne Eriksson. Marie-Louise Bjänndal deltog till hösten 2015. 

 

STYRELSEN TACKAR FÖR ALL HJÄLP AV BYOMBUD OCH ANDRA UNDER ÅRET. 


