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Verksamhet
Styrelsen har under året hållit 14 styrelsemöten utöver årsstämman och konstituerande möte,
samt en extra årstämma.
Inge Håkansson har fungerat som projektledare för Etapp 2, till sin hjälp för att löpande följa
entreprenörens arbete har han haft Jean-Pierre Grosvernier och Karl-Axel Lennartsson. Erik
Öhlund har som konsult varit behjälplig med tekniska frågor. Det har under projektets gång
hållits 12 projektmöten med entreprenören SLL. Projektet har hållit sig inom överenskommen
kostnads och tidplan. Projektkostnad per ansluten fastighet ligger på 24500 sek. Om och när
det förväntade bidraget utbetalas kommer den summa som varje fastighet hitintills har betalat
in vara tillräcklig.
Styrelsens medlemmar har under året deltagit i många möten med andra föreningar i
samarbetet med Borås Stad.
Totalt beräknas styrelsens medlemmar lagt ner omkring 2850 timmar.
Under året har lånet i Borås Sparbank slutbetalats med 839338 sek detta har varit möjligt då
ett bidrag har utbetalats med samma summa.
.
Kostnaden för fibernät Etapp 1 har hittills konstaterats bli 2277 802 sek eller 21287 sek per
fastighet. 14000 har varje medlem betalt in vilket har gett 1654 600 sek + bidrag 839338 sek
Summa 2493938 sek. Förutbetalda kostnader för etapp2 föreligger till ett ännu ej fastställt
belopp.
Tillkommer inkomster från Quadracom samt överflyttning av en faktura till etapp 2 s
bidragsansökan.

Etapp 2 som berör Nabben, Lerbäck, Intakan, Veverhult samt delar av Getared har under året
färdigställts genom entreprenören SLL samt besiktigats och godkänts av Rejlers. Etapp 2 har
kostat 2772322 sek för detta har sökts bidrag med 1301038 sek vilket ännu ej beviljats av
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Bygget har finansierats med medlemsinsatser från berörda
medlemmar 1 468 600 samt genom ett lån från Ulricehamns Sparbank på 1280.000 sek.
Tillkommer kostnader för Lantmäteriförrättning ännu ej klar.
Under året har avtala slutits med kommunikationsoperatör Zitius fd Qadracom med att
förlänga avtalsperioden till att gälla totalt 84 månader eller 7 år fram till år 2021.Avtalet med
Zitius innebär att Sundholmes Fiberförening kan debitera Zitius på 50 sek per månad för alla
medlemmar som utnyttjar sin fiberuppkoppling (är uppkopplade genom Zitius plattform
till internet)
I oktober 2015 tändes etapp 2 upp vilket betyder att 207 fastigheter nu har tillgång till
bredband, telefon och tv genom fiber i vårt område.
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