
Starrkärrs fiber 

Protokoll extrastämma med Starrkärrs fiber ek. för. 
Tisdagen den 24:e Jan 2017, Folkets hus, Alafors  

1. MÖTET ÖPPNAS - Ordförande Peter Gustavsson hälsar alla välkomna. 
2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN - Bo Björklund valdes till ordförande. 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare - Daniel Lundberg valdes till 

protokollförare. 
4. GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD - Godkännes. 
5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN SAMT RÖSTRÄKNARE - Kristina Kasp samt Kenneth 

Olsson valdes till justeringsmän. 
6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT UTLYST I BEHÖRIG ORDNING - Stämman har utlysts via 

e-post samt i lokalpress. Godkännes. 
7. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN - Godkännes. 
8. Styrelsen informerar, och förordar, upphandling av kommersiellt tillhandahållande av 

fiberbaserat öppet bredbandsnät.  
9. Frågestund: 

a. Finns någon löpande månadskostnad i en kommersiell lösning? Inte utöver de 
tjänster man handlar (tex. Intenetanslutning, telefoni). Ingen serviceavgift eller sk. 
“Byanätsavgift”. 

b. Innebär detta att de som legat utanför området nu kan ansluta sig? Det finns 
möjlighet, men vi kan inte lova samma kostnader. Detta får man enskilt kontrollera 
med ev. upphandlad aktör. Alla fastboende, fritidsboende och företag inom 
föreningens område kommer att få erbjudande att ansluta sig, troligen även de som 
ligger i gränsområden utanför. 

c. Är det något som egentligen talar för fortsatt byalagsupplägg? Nej, styrelsen tror 
att kommersiellt alternativ är det bästa sättet för individen att inom rimlig tid få en 
fiberanslutning. 

d. Ersättning till markägare? Kan variera beroende på upphandlad aktör, men från ca. 
4.75kr/m. 

e. Om en markägare inte skriver på och detta påverkar 10 bakomliggande hushåll, vad 
händer då? Föreningen och lokala boende fortsätter dialog med markägare och 
hoppas att bl.a. ersättning nu möjliggör dragning. Tvingande ledningsrätt går att  ta 
ut hos lantmäteriet men är tidskrävande och naturligtvis inte roligt. 

f. Hur lång tid tar processen att upphandla kommersiella aktörer? Det beror lite på 
tillgängliga föreningsresurser som hjälper till med upphandlingsarbetet. 
Upphandlingen måste sedan finnas tillgänglig för aktörer att svara på i 21 dagar. I 
bästa fall gissningsvis tre månader, i sämsta fall ca. sex månader. 

g. Varför kunde man inte göra detta tidigare? Bidrag kunde tidigare inte överlåtas till 
kommersiella aktörer. Aktörerna hade tidigare inte paketerat sina tjänster till att 
erbjudas fiberföreningar på detta vis, det är nytt sedan ca. ett halvår. 

h. Om vi skall få fiber inom rimlig framtid är detta enda vägen framåt? Ja, enligt 
styrelsens uppfattning. 

i. Inkluderar anslutningsavgiften även utrustningen som behövs i bostaden för att 
nyttja fiber? Svar ja. 

j. Innebär inte en kommersiell aktör att nätet bättre fortlöpande uppdateras till 
modern teknik? Troligtvis ingen skillnad mot i egen regi, men absolut inte sämre. 

k. Om en markägare säger nej, hur vet vi att aktör anstränger sig för att driva igenom 
ett avtal? Troligtvis för att de ser kunder på andra sidan markägaren. Detta kan 
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dock lika gärna hända om vi driver i egen regi, vi har som förening inga verktyg som 
en kommersiell aktör inte har. Snarare tvärt om (befintligt ägd infrastruktur, 
markersättning mm). 

l. Kan markägaren ange sträckning? Våra befintliga markavtal kommer fortsatt gälla, 
så markägaren har stor möjlighet att påverka dragningen. 

m. Slutgiltiga valet av anbud, gör styrelsen detta? Ja, inom ramen för 
bidragskriterierna. 

n. Kommer vi samförlägga? Det är möjligt enligt bidragskriterierna. 
10. STRATEGIBESLUT. Kan den extra föreningsstämman besluta att ge styrelsen mandat att 

upphandla tillhandahållandet av ett fiberbaserat öppet ledningsnät? Tillhandahållandet 
anbefaller byggnation och ägande samt drift och underhåll av samtliga eller valda delar. 
Svar Ja. 

11. Resurser efterlyses. En uppmaning till de som har tid och intresse att få detta gjort, ta 
kontakt med någon i styrelsen eller en områdesansvarig. 

12. MÖTET AVSLUTAS 

 

 

Bo Björklund Daniel Lundberg 

Mötets ordförande Sekreterare 

 

 

Kristina Kasp Kenneth Olsson 

Justerare Justerare 
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