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Protokoll årsstämma med Starrkärrs fiber ek. för. 
Tisdagen den 24:e Juni 2019, Starrkärrs bygdegård 

1. MÖTET ÖPPNAS - Ordförande Peter Gustavsson hälsar alla välkomna. 
2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN - Bengt Evaldsson 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 - Katharina Bodén samt Erik Alexandersson valdes till 

justeringsmän. 
6. VAL RÖSTRÄKNARE - Katharina Bodén samt Erik Alexandersson valdes. 
7. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT UTLYST I BEHÖRIG ORDNING - Stämman har utlysts via 

e-post samt facebook och hemsidan. Godkännes. 
8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN - Godkännes. 
9. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSEN - Dokumentationen har 

legat ute på föreningens hemsida sedan två veckor publikt för alla att se. Föreningens kassa 
om ca 6000kr nämndes och den bedöms räcka för kommande verksamhetsår. 

10. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA SAMT 
DISPOSITION AV RESULTATET - Styrelsens förslag bifalles. 

11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA - Revisorns förslag bifalles. 
12. FRÅGAN OM ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA - Ingen 

ersättning kommer att utgå för kommande mandatperiod. Bifalles. 
13. MEDLEMSAVGIFT. Stämman fastställer medlemsavgift för 2019 till 0kr för de som redan 

betalat medlemsavgift för 2015/2016.  
14. ANTAL LEDAMÖTER O SUPPLEANTER I STYRELSEN Föreningen har totalt 7st ledamöter 

varav 2 suppleanter. 
15. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER O EV SUPPLEANTER. Valberedningens förslag till 

ledamöter: Peter Gustafsson (1år), Daniel Lundberg (1år), Jonas Rydén (2år), Roy Jansson 
(1år) , Jörgen Rosenlöf (2år), Tobias Eklind (2år). Suppleanter: Kristina Kasp (1år), Markus 
Olofsgård (1år). Förslaget Bifalles.  

16. VAL AV REVISOR(ER) O EV SUPPLEANTER. Valberedningens förslag till revisorer är Kristina 
Martinsson (1år). Revisorssuppleant Paul Johansen (1år). Förslaget bifalles. 

17. VAL AV VALBEREDNING. Kenneth Olsson (Kroksmosse) och Kenneth Wik (Hältorp) 
omväljes.  

18. Läget nu, vad händer? Peter Gustavsson håller presentation. 
○ Zitius har lämnat följande uppgifter: 

i. Totalt 759 orderbekräftade fastigheter (kallas internt Etapp 1 av Zitius/Telia)   
ii. Av totalen är 390st är driftsatta.  

iii. Av totalen är 310st är försenade enligt den ursprungliga tidplanen. 
iv. Av totalen ligger 37st för utredning!? (osäker betydelse) 
v. Av totalen är 15st är försenade pg.a. ledningsrättsförfarade.  

vi. Av totalen har 7st tidigare orderbekräftade i dagarna fått sitt avtal hävt, 
styrelsen vet vilka dessa är och kommer att kontakta dem separat. 
Motiveringen är att man inte kommer överens med markägarna om 
markupplåtelse. Information skall ha gått ut till dessa från Zititus. 

○ Zitius “Etapp 2” är av Zitius obekräftade beställningar, dvs. man har anmält intresse 
men inte fått tillbaka en orderbekräftelse. Drygt 60st.  Av dessa är 27st anslutningar 
på 22st fastigheter föreningens medlemmar som uppfyller kriterier för anslutning 
(betalande medlem i föreningen, intresseanmält till Zitius per den 15/4 2017, inom 
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föreningens område). Genom att inte ansluta dessa 27st anser styrelsen att Zitius 
bryter mot vårt samarbetsavtal. 

○ Projektet är generellt försenat.  
○ Styrelsens fortsatta uppdrag är att värna våra medlemmar och jobba för  att dessa 

22+7st fastigheter får den anslutning som avtalats. 
○ Vid frågor om beställning, betalning mm. vänd er i första hand till Zitius. Vid frågor om 

projektets genomförande (grävning, markavtal, klagomål på utförande mm.) vänd er i 
första hand till Relacom. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.  

○ Både Zitius och Relacom var inbjudna till dagens möte men har avböjt att närvara.  
○ Zitius meddelade under gårdagen att alla som fortsatt inte är anslutna skall ha 

informerats om läget. Ingen på mötet ansåg att de hade fått någon sådan information. 
19. Övriga frågor 

○ Fortsatt tidsplan? Hur lång tid tar en ledningsrätt? Kan man annullera ett avtal med 
tanke på bidrag mm? 

i. Zitius reviderade tidplan säger enligt uppgift färdigställande första 
september, men det är troligtvis någonting som kommer att justeras 
ytterligare framåt. 

ii. Styrelsen har ingen information om ledtid för ledningsrätt, men det tar lång tid 
och är en av anledningarna till att projektet blivit försenat. 

iii. Zitius motiverar att de enligt sina allmänna villkor paragraf 13 kan säga upp 
avtal om de inte får erforderliga markavtal på plats. Styrelsen anser dock att 
samarbetsavtalet med föreningen gäller. Styrelsen är inte helt säker på 
bidragsläget, detta skall utredas vidare.  

○ Det påstås att 86% av alla hushåll inom området enligt Zitius bidragsansökan skall 
anslutas. Man måste söka på minst 85%. Zitius har sökt på samma område som 
föreningen gjorde, så styrelsen känner till relevanta antal. Procentsatserna gäller 
dock fastboende inom geografiskt område, och har ingenting med föreningens 
medlemmar att göra. 

○ Anslutningsavtalet som medlemmarna skrev på med föreningen, överläts det till 
Zitius? Nej det gäller inte, nya avtal har ingåtts personligen med Zitius. Borde inte det 
gamla anslutningsavtalet gälla tills man får ett nytt från Zitius? Inte vad styrelsen 
erfar. 

○ Styrelsen har försökt vara konstruktiva och kreativa gentemot Zitius fram till Maj 
månad i år, främst för att främja ytterligare dialog med Länsstyrelsen om utökat 
bidragsstöd. Kompletterande ansökan påstods enligt Zitius vara inskickat, men så var 
inte fallet. Styrelsen har inget fortsatt förtroende för Zitius i den frågan. 

○ Var finner man information om vilken grupp/etapp man tillhör hos Zitius? Styrelsen 
har ingen tillgång till deras register men försöker vara behjälpliga utifrån den 
information man har. 

○ Om man ligger i etapp 2 , kan man få reda på om man är en av de 22st ej 
orderbekräftade fastigheterna? Styrelsen tror sig ha koll på vilka dessa är och 
kommer att kontakta dem separat. 

○ Hur lyder samarbetsavtalet med Zitius? Finns det några vitesklausuler vid 
förseningar? Nej, Inga viten. De som uppfyller villkoren skall anslutas, detta är 
glasklart. Styrelsen har inte legat på Zitius ang. förseningar utan fokuserat på att alla 
berättigade skall få ansluta sig. Avtalet är ett samarbetsavtal/intentionsavtal och 
inget entreprenadavtal då det inte är föreningen som bygger nätet. Styrelsen har valt 
att inte publicera avtalet publikt då  det finns en sekretessklausul. Avtalet innehåller 
priser, ersättningsnivåer för markintrång mm. som Telia inte vill att man sprider. 
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Styrelsen har därför valt att inte vill bryta avtalet från föreningens sida utan låter 
Zitius stå för den biten. 

○ Vad gör man om skrivit på markavtal som ger dem rätt att gå över ens mark, men 
sedan inte hört något mer? Kolla på hemsidan och kontakta rätt part. Styrelsen har 
tyvärr inte möjlighet att bevaka alla frågor då den består av ideella krafter. 

○ Zitius hävdar att det är föreningens ansvar att informera? Detta är helt enkelt inte 
sant och styrelsen har heller ingen mer information att ge. Det är inte föreningen som 
driver projektet. 

○ Har styrelsen utrett möjligheten att blanda in länsstyrelsen? Styrelsen har hittills 
arbetat för att få Zitius att utöka bidragsansökan. Ytterligare kontakt med LS kommer 
att tas för att utreda alla möjligheter. 

○ Är det Zitius som är motvilliga att utöka bidraget? Zitius menar att enda kvarstående 
möjligheten är att söka bidrag för ett helt nytt projekt. Styrelsen kommer att utreda 
detta tillsammans med länsstyrelsen. 

○ Hur fortgår grävarbetet? Styrelsen har tyvärr ingen information om detaljerna i detta. 
○ Styrelsen har valt att inte ta strid för etapp 2 anslutningar som inte är medlemmar. 

Det finns fler påverkade fastigheter utöver medlemmarna men dessa har styrelsen 
valt att inte ta strid för. 

○ Beviljat bidrag, är det per hushåll? Nej, per område. Detta är ytterligare en fråga vi får 
ta med till LS. Varje fastighet har markerats hos LS att man ämnar bygga fiber till dem. 

○ Telia har dragit kopparledningen och försöker istället sälja “framtidens nät” i Grunne? 
Zitius påstår att ingen generell nedsläckning av ADSL är planerad. Ingen 
nedmontering är påbörjad. Den dag nedmontering är påbörjad är den dock svår att 
stoppa. Framtidens nät (trådlös Telia-produkt) föreslogs av styrelsen till Zitius som en 
möjlighet till temporär lösning. Det verkar dock inte möjligt utan erbjuds bara till 
befintliga Teliakunder. 

○ Har styrelsen talat med Per Persson på Ale kommun (Bredbandssamordnare)? Nej. 
Kontakt skall tas igen. 

○ Vad har man för stöd att anse att någon är “för dyr” att ansluta? Inget, enligt styrelsen.  
○ Har inte Zitius lurat in medlemmarna på falska grunder om man har en paragraf 13 i 

sina allmänna villkor som ger rätt att häva avtal? Jo det kan man tycka. 
○ Ledningsrätt, varför tar man inte ut det överallt där markägaren nekar tillträde? Vad 

är skillnaden mot befintliga ledningsrätter? Zitius menar att det är för dyrt/tar för 
lång tid. 

○ Finns andra fiberföreningar som man kan ventilera problemen med? Vi är inte 
ensamma med dessa problem. Klimatet har ändrat sig inom fiberanläggning från att 
ha varit väldigt hett till att Telia inte ens ingår nya avtal med fiberföreningar idag. 
Regeringens mål om att 95% skall ha bredband 2020 beräknas uppgå till endast 77% 
idag. Frågan är uppe till regeringen igen och måhända är det ett tillskott av 
skattepengar som nätägarna nu inväntar. 

○ Avtalet mellan föreningen/Zitius, var det någon jurist som gick igenom detta? Nej. 
○ Kan föreningen påverka själva utförandet? Nej, men LRF konsults markägaravtal 

ligger till grund för det markavtal som föreningen skrivit med markägarna. 
Markavtalen ingångna med föreningen är till skillnad mot anslutningsavtalen 
överlåtna till Zitius och gällande. 

○ När och var kommer mer information från styrelsen? Inget planerat, men när vi har 
något nytt att förmedla. Hemsida och e-post register i första hand, men även 
facebook. 
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20. MÖTET AVSLUTAS 

 

 

 

 

Bengt Evaldsson Daniel Lundberg 

Mötets ordförande Sekreterare 

 

 

 

Katharina Bodén Erik Alexandersson 

Justerare Justerare 
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