
Hej alla medlemmar, 2020-01-19 

 
Styrelsen lyssnar självklart på alla ledamöternas åsikter och agerar utifrån stadgarna, och i 
demokratisk ordning. 

Vi övriga 6 i styrelsen vidhåller vårt beslut att fortsätta totalentreprenaden då vi bedömer att det 
som helhet är det bästa för föreningen, såväl ekonomiskt som framdrift i färdigställande av vårt 
fibernät. 

Beslutsunderlaget är förankrat med vår juridiska såväl som vår tekniska rådgivare och tar hänsyn till 
konsekvenser av olika scenarier.  

Den strategi som Magnus förespråkar är okontrollerbar och kan sluta i höga kostnader och del-
förluster i domstol, där vardera part får bära sina kostnader, samt en trolig försening på upp till flera 
år. 

 
Förhandling kort summerat: 

Progress 1-21: 1,3 miljoner identifierat av styrelsen, förlikning 550.000 kr. Avser betalda fakturor 
maj-18 till april-19 och är ej tidigare bestridda, och därför ligger hela bevisbördan på föreningen.  

Eventuell överfakturering av svår schakt i samma period bedöms inte möjligt att bevisa.  

Progress 22-27: Fakturor bestridda, 411.000 kr är accepterat av Tegab och ej utbetalt. 

Progress 28 och framåt: Varje faktura avstämd och justerad innan betalning. 

Fakturor för TMA och däckbuffert är bestridda, 250.000 kr och ej utbetalt. 

Priset för sjökabelförläggning är ned förhandlat med 45%. 

 
Status på projektet 

288 aktiva anslutningar av 745 möjliga, nästa steg i Ödenäs-noden är anslutning av de sista 88 
fastigheterna under januari/februari. 

Totalt grävt är 112 km av 121 km och grävning pågår i Lövhult och Ödenäs, förväntas vara klart under 
de närmsta 4-6 veckorna. 

Sjökabel planering pågår och målet är att lägga kabel till Lövhult under februari. 

Härefter blir fokus på färdigställande av Tullebo-noden runt Östra Nedsjön.  

Målet är att bygga klart hela nätet till sommaren 2020. 

 
Ekonomi 

Prognosen är oförändrad, det vill säga 42 miljoner exklusive förhandlingen med Tegab och eventuella 
bidrag från kommunerna. Föreningen har pengar i kassan för att färdigställa projektet.  

Ingen extra kapitalinsats är aktuell från medlemmarna. Slutpriset vet vi först efter avslutat projekt 
2020. I övrigt se protokollet från extrastämman. 

Från sommaren 2019 har vi skärpta rutiner på fakturor och kostnader i fält, helt enligt revisorernas 
krav. 



Som vi skrev tidigare skickade Magnus ut ett e-mejl utan övriga styrelsens vetskap. Vad vi 
förstår är hans avsikt att förtydliga sin avvikande mening vilket är en del av demokratin i en 
ek. förening. 
Övriga styrelsen ser ljust på det framtida arbetet och är övertygande om att vi kan se ett färdigt nät i 
år. Vi hoppas att ni medlemmar har fortsatt förtroende för oss, och svarar gärna på frågor via mejl 
på  info@ommernnedsjon.se. 

Hälsningar från en i övrigt enig styrelse 

Tony, Filip, Inger, Marco, Anders & Steen 

 
Ömmern-Östra Nedsjöns Ek. Fiber Förening 
Gamla Ödenäsvägen 99 
44195  Alingsås 
 
http://ommernnedsjon.se/ 
https://www.facebook.com/Ommern1/?ref=bookmarks 
Vår kartor:  
http://fiberkartan.se/2236 
http://fiberkartan.se/6462 
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