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INFORMATIONSBREV 1-2012  

 
Extra föreningsstämma 
Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma i november. Syftet med den extra 
stämman är dels att informera om förslag till en stadgeändring och att ta beslut i frågan, dels att få 
information om företaget byNet och hur de kan hjälpa oss att förverkliga ett fibernät i Vad med 
omnejd. Hasse Eriksson från byNet medverkar och förklarar avsikten med stadgeändringen och vad 
ett samarbete med byNet innebär. Beslut om ett ev. samarbete med byNet ska också tas på 
stämman. 
 
En särskild kallelse till den extra stämman kommer att skickas till alla som är medlemmar den 
dag som kallelsen skickas. Som medlemmar och därmed röstberättigad är alla som har lämnat in 
en ansökan och betalt 500 kr i insats och 150 kr i årsavgift. Pengarna ska finnas på vårt 
bankgirokonto senast samma dag som stämman hålls för att vara röstberättigad. Övriga som 
har anmält intresse för fibernätet kommer att inbjudas till den extra stämman men är inte röst-
berättigad om inte ovanstående är uppfyllt. I kallelsen som ska skickas senast två veckor före extra 
stämman kommer förslaget till stadgeändring att bifogas. 
 
Stormöte – informationsmöte 
I samband med den extra stämman kommer vi att inbjuda till ett stormöte där Hasse Eriksson från 
byNet förklarar hela processen. Syftet med detta möte är att utöka vårt verksamhetsområde och 
därmed få ett större underlag för fler medlemmar som i sin tur ger bättre förutsättningar till att 
lyckas med vårt mål att bygga ett fibernät. Inbjudan till stormötet ska ske genom utdelning av 
flygblad i Gråkärret, Kolpebo, Sörbo och Vad. 
 
Hemsidan – www.fiberivad.se 
Hemsidan är skapad i sin första version och ni är välkomna att besöka den. Medlemmar 

kommer att få ett användarnamn och lösenord för att kunna logga in på ”Medlemssidan”. På 

hemsidan kommer vi att lägga ut information, kallelser m.m. Ni är hjärtligt välkomna att 
komma med synpunkter och ge förslag på något ni saknar. Detta informationsbrev kommer 

också att finns på hemsidan. 
 
Fiberprojekt – riktlinjer för stöd – utdrag ur PM f rån Länsstyrelsen Dalarna 
Det finns möjlighet att söka stöd för utbyggnad av fiber. Mer information om vem som kan söka 
och hur man gör hittar ni på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida. Detta PM syftar till att svara på vilka 
specifika riktlinjer som gäller i Dalarnas län och som du som projektägare behöver känna till.  
Riktlinjerna finns i två varianter. Den ena berör ”byalag”, d v s ekonomiska eller ideella föreningar. 
Den andra berör ”nätoperatörer”, vilket i praktiken kan handla om stadsnät, energibolag, kommuner 
och teleoperatörer.  
Byalag  
Byalag: Hur ser finansieringsmöjligheterna ut för vårt fiberprojekt?  
Utgångspunkten för stödet är att högst 50 procent av totala projektbudgeten finansieras av 
Landsbygdsprogrammet, högst 20 procent av Post- och Telestyrelsen (PTS) och minst 30 procent 
genom privat medfinansiering i form av egna likvida medel. 
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Landsbygdsprogrammet är i grund och botten EU-medel och administreras av Länsstyrelsen. Ett 
krav för att få del av dessa medel är dock att medlemsstaterna ”växlar upp” EU-medlen med egen, 
offentlig medfinansiering. Det kan röra sig om kommunala medel, antingen direkt från en 
kommun eller via ett bolag som ägs av kommunen till minst 51 procent.  
Även statliga medel räknas som offentlig medfinansiering. För att underlätta för 
fiberutbyggnadsprojekt har regeringen därför tilldelat Post- och Telestyrelsen (PTS) en pott som 
kan användas i detta syfte. Rent praktiskt hanteras även detta stöd av Länsstyrelsen. Den privata 
medfinansieringen utgörs av fiberföreningens egna insats och kan bland annat bestå av 
fastighetsägarnas samlade anslutningsavgifter.  
 
Byalag: Finns det några andra begränsningar gällande finansieringen?  
Ja. Följande gäller i Dalarna:  
� Den privata insatsen måste uppgå till minst 30 procent av projektkostnaden.  
� Den privata insatsen (i praktiken anslutningsavgiften) måste minst uppgå till 8 000 kr per 
fastighet. Orsaken är att vi bedömer att projekt med lägre anslutningsavgift bör kunna genomföras 
utan stödmedel.  
� Om den privata medfinansieringen vid denna beräkning överstiger 15 000 kr per fastighet går vi 
in och ökar stödet med motsvarande det överskjutande beloppet. 


