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Styrelsen för Väskinde Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2013.

ÅRSREDOVISNINGStyrelsen för Väskinde Fiber Ekonomisk förening avger härmed
årsredovisning för räkenskaps- året 2013-01-01
2013-12-31FörvaltningsberättelseVerksamhetFöreningen har till ändamål att främja

medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning
genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation. Föreningens verksamhet är
att bygga, driva och underhålla nätet och därmed sammanhängande och förenlig verksamhet
såsom t.ex. att genom tecknande av avtal med tredje part tillhandahålla medlemmarna
bredbandstjänster.
Styrelsen har utgjorts av:
Eva Pettersson, ordförande
Lars Söderlind, vice ordförande
Gidde Forslund, kassör
Magnus Wiman, sekreterare
Ritva Norrby, ledamot
Magnus Stenberg, ledamot
Gunnar Bergfasth, ledamot hemsidesansvarig

Året startade med att Länsstyrelsen och Fornsalens arkeolog gick igenom de områden vi ville dra
fibern på och lämnade vissa restriktioner som vi hade att följa angående natur och kulturvärden,
såsom gravfält, rikkärr, mm. Klartecken gavs den 11 februari.
Den 12 februari 2013 startade vi grävning och nedläggning av kanalisation med tre grävlag
genom entreprenören Väg a Byggnadsgrus. Det nordliga grävteamet började vid Nors (på
gränsen till Lummelunda), det södra teamet vid Gällungs och Borgman i Brissund och Själsö.
Vi hade grävmöten i bygdegården varannan vecka från feb maj. Där vi gick igenom eventuella
problem som kunde uppstå och planerade för kommande två veckors grävning. Deltog på
grävmötena gjorde från Väskinde Fiber: Eva Pettersson, Gunnar Bergfasth och Lars Söderlind
samt områdesansvariga som berördes den aktuella veckan. Från V a B var Tommy Gardarfve
och grävlagen med samt Joachim Pettersson från BRS.
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23 feb delades 295 utomhusdosor och den vita inomhusfibertråden ut vid ett stormöte i
Bygdegården, efter det mötet kunde man hämta den hos Lars Söderlind i Brissund.
25 feb stötte man på berg i Brunnskog. Det var bara att knacka sönder för att komma ned på rätt
djup.
26 feb hade det södra grävteamet nått fram till Björkome idrottsplats. Och den 5 mars var de
framme i Kyrkbyn.
28 feb. Efter att områdesansvariga röjt träd och buskar var det fritt fram för nedplöjning av slang
längst söderut i Brissund. Det var lite knixigt mellan olika hinder, medan det på andra ställen var
rena motorvägen.
6 mars Norra grävlaget var klara i Brunnskog och på väg till Klintegårda. Grävde sedan västerut
från Klintegårda och närmade sig Lummelundsväg. Den lösa och blöta jorden gjorde det nästan
omöjligt att gräva. Jorden packade sig i hjul och band.
11 mars Den nytillkomna borrmaskinen Ditch Witch, dikeshäxan, var i full gång vid
Olofstorpsvägen och borrade under cykelvägarna i Kyrkbyn.
11 mars Norra gänget på väg mot Kornetten. Korsande ledningar frilades för säker hantering och
beredning av plats för fiberslangen som läggs djupare. Hantlangare från skolan deltog aktivt i
arbetet.
12 mars Borgman knackade sig igenom den hårt packade vägen vid Brusviksvägen på Själsö. En
smal fin ränna skapas där slangen kunde läggas.
18 mars Själsögrävaren var klar på klintkanten och ytan snyggt återlagd. Grävningen fortsatte
längs Granvägen.
18 mars En andra borrning under vägen förebereddes vid Skäggs i Väskinde. 20 cm tjäle var
svårforcerad när Dikeshäxan började borrningen. Ett magasin av borrskaft ligger lagrat i
maskinen och skruvas på efter hand. Tjälen tryckte ideligen upp borren. Efter många hugg och
tryck med spett lyckades man få ned borren.
18 mars Norra grävlaget fortsatte med plöjning längs Kornettvägen österut.
21 mars Borgman spårade mellan Granvägen och Lummelundsväg. Tjälen var inget problem.
Däremot var det mycket och grov sten i marken.
21 mars Grävning längs åkerkanten vid Stationsvägen. Tjälen var inget större problem. Den hårt
packade lermarken under jorden var kompakt.
21 mars På Kornetten tuggade sig fräsen sakta genom hård tjäle och framförallt berg. På marken
lämnades ett pulver av stendamm.
5 april Nu hade det blivit dags för grävning in på villatomterna vid Kyrkbyn och då kom de små
maskinerna fram. Här samverkade kedje- och minigrävaren.
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5 april Längs cykelbanan på Lummelundsväg var marken är bergig och stenig. Där fräste man
spår för fiberslangen.
Tjälen gjorde att den på en del ställen normalt lösa sandjorden blir trögjobbad och försinkade
grävningen. Stenar nöp fast ordentligt i tjälen.
5 april Solen sken vid Mickelgårds. Åkermarken bjöd på lerblandad jord med djup tjäle.
Grävaren närmade sig det sista huset innan det var dags att fortsätta mot Idholmen.
13 april Det återstod flera kilometer av bergsfräsning längs Lummelundsväg. Bland annat vid det
nybyggda området vid Jägarhyddan.
25 april borrade Dikeshäxan under vägen vid Folkparken. Slangen kom sedan att plöjas ned för
att täcka området Norra Parkvägen. Fortsatt borrning under Själsövägen vid Bullbergsbacke. Att
det ens var möjligt när marken endast bestod av grovt gammalt strandgrus.
22 maj i Brissund gjorde Kedjegrävaren ett fint snitt i gräsmattan när fibernätet knöts samman.
Handgrävning var ofta lösningen för att passera olika hinder i form av häckar och staket.
20-22 maj Samråd och planering inför dragning av fibern över Hästnäsvägen. Ledningsägarens
representant var med för att visa var deras nedgrävda ledningar fanns. För att undvika skada och
orsaka driftstopp är friläggandet av andras kablage och ledningar nödvändigt och tar lång tid.
En av de för årstiden kända konflikterna är när Grävaren plöjer i den nysådda åkern. Plöjning i
god jord går dock fort och håller ned kostnaden. Alla de större markägarna i Väskinde och på
Hästnäs har utan ersättning släppt till kilometervis av sin åkermark för dragning av fiberkabeln
och det är vi naturligtvis väldigt tacksamma för.
28 maj Grävmaskinen närmade sig hunddagiset på Stora Hästnäs. Den sydligaste punkten.
12, 18 och 24 juni hade vi informationsmöten för medlemmarna i bygdegården. Telia
medverkade med information.
I slutet av augusti grävdes de sista sträckorna som tidigare blev lämnade på grund av tjälen bland
annat. Återstod endast Tre fastigheter vid Stenkrogen där vi skulle under cykelleden och
Lummelundsväg. Vi väntade på att en undergång skulle borras som vi fick använda.
Under maj startade BRS blåsningen av fiber vid Gällungs och sedan fram till kyrkbyn.
Den 4 juni blåstes det fiber för fullt i Brissund. Under semestern var det uppehåll och sedan kom
BRS tillbaka och blåste klart under augusti. Därefter vidtog svetsning av fibern i noderna,
fiberskåpen och i alla de anslutna fastigheterna. I slutet av oktober var i stort sett alla klara och
efter avstämning med Telia angående alla portar i noderna och rätt adresser osv var det klart för
driftsättning. Vårt eget nodskåp på Själsö fick vi ansluta med ett nytt elabonnemang. Fram till
det var klart fick vi tacksamt koppla upp oss mot fastighetsägarens elskåp där skåpet står.
Mycket av förseningarna berodde på att många inte satt upp sin box utomhus och fibern som
skulle svetsas inte fanns på plats när BRS kom. Det var ett 40-tal fastigheter som inte gjort klart
så att BRS kunde svetsa i tid. Dessa fick åtgärdas i efterhand. En del som satt dosan inomhus
kunde inte nås via det telefonnummer man angett. Ett 50-tal hade inte hämtat ut sina
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mediaomvandlare och boxar när det var dags för driftsättning.
De tre stora info- och utlämningsmötena den 25/9, den 1/10 och den 3/10 var välbesökta av ca
450 personer. Telias Roger Erixon informerade om vår digitala framtid med bl a programutbud
och olika hårdvaror. Föreningen lämnade ut routrar och TV-boxar efter mötet.
Den 4 november fick vi äntligen kabeln under Lummelundsväg vid cykelleden och kunde
därmed ansluta de tre sista fastigheterna.
Den 5 nov driftsattes vårt nät av Telia.
Under november och december blev sedan alla abonnemang uppkopplade och telefonerna
omkopplade. De flesta problem som uppstod berodde på att mediaomvandlarens kontakt inte var
intryckt ordentligt eller inte i satt alls. Efter några ”hembesök” med lite pillande på kablar så
verkar det mesta ha löst sig.
Det skapade en del frustration att Telia tog god tid på sig att få alla inkopplade, men efter att kön
betats av har det fungerat utan störningar.
Till Jul kunde alla som utlovat se på Kalle Anka via fibernätet.
Vi hade 31 dec 502 anslutningar varav 479 har tecknat abonnemang och resterande 23 är vilande
för framtida uppkoppling. Totalt är det 447 fastigheter som vi dragit fiber till.
Så här är de 502 anslutningarna fördelade:
427 huvudavtal med tjänst (kollektivt abonnemang)
52 flygelavtal med tjänst (kollektivt abonnemang)
20 vilande huvudavtal (utan tjänst)
3 vilande flygelavtal (utan tjänst)
31/12 2013 hade Väskinde Fiber 447 medlemmar.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust
disponeras så att
i ny räkning överföres

11 260
-3 462
7 798
7 798

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
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Not

2013-01-01
-2013-12-31

2012-02-21
-2012-12-31
a11 mån)

90 400
90 400

86 699
86 699

-16 792
-93 201
0
-109 993
-19 593

0
-82 148
0
-82 148
4 552

Resultat efter finansiella poster

17 162
-1 031
16 131
-3 462

7 344
-636
6 708
11 260

Resultat före skatt

-3 462

11 260

Årets resultat

-3 462

11 260

Resultaträkning

Medlemsavgifter

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

1
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2013-12-31

2012-12-31

3 690 260

929 035

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

1 527 645

238 731

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 585 256
3 112 901

3 062 075
3 300 806

6 803 161

4 229 841

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Markanläggning (fibernät)

2

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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2013-12-31

2012-12-31

6 649 800

3 969 800

11 260
-3 462
7 798

0
11 260
11 260

6 657 598

3 981 060

85 589
35 737
24 237
145 563

248 781
0
0
248 781

6 803 161

4 229 841

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
aundet eget kapital
Inbetalda insatser
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

3

Väskinde Fiber ekonomisk förening
Org.nr 769624-3513

8 (10)

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd för mindre företag.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att
företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i
likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Väskinde Fiber ekonomisk förening
Org.nr 769624-3513

9 (10)

Noter
Not 1 Anställda och personalkostnader
Föreningen har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 2 Fibernät
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Avgår bidrag Telia
Avgår regionalt stöd
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

929 035
6 520 465
-2 299 240
-1 460 000
3 690 260

Utgående redovisat värde

3 690 260

Not 3 Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Inbetalda insatser
Disposition av
föregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

Inbetalda
insatser
3 969 800
2 680 000

6 649 800

Balanserat
resultat

Årets
resultat
11 260

11 260

-11 260
-3 462

11 260

-3 462

2012-12-31

929 035

929 035

929 035
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Visby

Magnus Stenberg

Gunnar Bergfasth

Gidde Forslund

Ritva Norrby

Eva Pettersson, ordförande

Lars Söderlind

Magnus Wiman

Vår revisionsberättelse har lämnats

Anna Claesson
Revisor

Camilla Ekelund
Revisor

