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Övriga styrelsemedlemmar Marie Nilsson, Björn Blomberg,
Sven-Åke Kristensson (suppleant), Bodil Ivöbäck Nilsson (suppleant)
Föreningen har 684 medlemmar.

Möten
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 14 styrelsemöten och 11 möten med IP-Only / byNet
Dessutom möte med kommunens bredbandssammordnare vid några tillfällen.
I januari antog en extra stämma IP-Onlys bud att bygga och driva vårt nät.
Under hösten har informationsmöte hållits med våra områdesansvariga. Samt täta kontakter med
Micke Svensson som har arbetat åt byNet med att justera schaktväg för fibern.
Via telefon, kontakt med Lisbeth Smolka-Ringborg på Länsstyrelsen.
Speciella händelser
Sedan vi konstaterat, att vid uppgörelse mellan kommunledningen och IP-Only angående
stadsnätet, har gränser satts som inte stämmer med de av SCB satta gränser på tätort. SCB:s
gränser gäller för bidrag. Först har vi påtalat detta genom en skrivelse till Länsstyrelsen, på begäran
av Lisbeth Smolka-Ringborg.
Jordbruksverket godtog inte denna, utan SCB:s gränser gäller. Således kan de av våra medlemmar
som finns inom tätort, men utanför stadsnätet inte få bidrag till fiber.
Vi påtalade detta för kommunens bredbandssammordnare Mats Havskogen, som tyckte man kan
avvakta. Styrelsen tog därför beslut i juni och uppdrog åt ordföranden att lämna in en skrivelse till
kommunledningen.
Efter semestern togs denna skrivelse upp och där bestämdes att SCB:s kartor gäller och dessa
”gråzoner” ska införlivas med stadsnätet. Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att hantera. En
offert lämnades av IP-Only och vid kommunstyrelsens arbetsutskotts novembermöte antogs den.
Ca 40 av våra medlemmar lämnar därmed tänkt utbyggnad av fiber och har fått ett erbjudande från
IP-Only att till samma kostnad som tidigare Osby stadsnät, få fiber indragen under 2016. Dock
ändras rotavdraget vid årsskiftet och det påverkar priset något.
Verksamhet
Under våren fokuserade vi på att förhandla fram markupplåtelse- och samarbetsavtal med IP-Only.
Deltagit i förhandlingarna har Mats Larsson, Kenneth Berg och Sven-Åke Kristensson från VO
Fiber, samt Ola Barthel senare Bo Malmqvist IP-Only, vid några tillfällen Gustav Ljungquist eller
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Anders Bengtsson byNet (som ägs av IP-Only och ska vara entreprenör)
Under sommaren godkändes markupplåtelseavtalet, sedan det granskats av jurister.
För att sammarbetsavtalet skulle bli klart förhandlade vi om priset som till slut sattes till 16900 kr,
egen håltagning i väggen ströks. Även innehållet i bilagorna tidsplan och organisationsschema,
diskuterades. Under senhösten skrev vår ordförare och kassör, samt Bo Malmqvist IP-Only under
avtalet.
Vi har även lagt fokus på Jordbruksverket och de justeringar som gjorts i regelverket.
Under juni godkändes regelverket av EU, sedan dess har Jordbruksverket arbetat med den
Svenska förordningen, som varit på remiss hos olika myndigheter, för att till sist beslutas av
Jordbruksverket. 14 december började förordningen att gälla.
Länsstyrelsen i Skåne, som fått in 91 ansökningar, har beslutat att dela ut ca 40% av anslagna
pengar i en första beslutsomgång, gällande ansökningar inkomna till 21 oktober 2015. Denna
beslutsomgång, som från början var satt till december, har flyttas fram till april 2016, för att ge
möjlighet att kunna justera ansökningar enligt de ändringar som gjordes sent.
Resten av medlen kommer att delas ut i juni 2016, då omfattande ansökningar inkomna till
31 december 2015.
Vi har under året varit med i några tidningsartiklar, en längre intervju gjordes av Norra Skåne.
Vår hemsida och facebookgrupp har varit flitigt använda, ordföranden har löpande skrivit lägesrapporter.

Ekonomi
Föreningen har inte haft några större utgiftsposter under verksamhetsåret och ekonomin är fortsatt
god. Den 31 augusti 2015 sattes som slutdatum för nya medlemmar, för att kunna komplettera vår
ansökan innan 20 oktober 2015. Nya intresserade kommer att lämnas till byNet eller IP-Only, varför
nya ansökningsavgifter inte kommer in. Vi ser ändå inget behov att ta ut några medlemsavgifter för
kommande verksamhetsår.

Framöver
Då vi har höga poäng på vår ansökan är förhoppningarna ett positivt besked från Länsstyrelsen
under våren/sommaren 2016. byNet kan då börja med upphandling av arbetslag och utrustning, en
koordinator kommer att anställas (Micke Svensson) för att hålla i trådarna lokalt.
VO Fiber ska vara behjälplig med att alla behövliga markupplåtelse avtal blir påskrivna, Anders
Bengtsson, byNet, ska sammanställa vilka som behövs.
Vi ska även vara behjälpliga med att få så många anslutningsavtal som möjligt med de fastighets
ägare som ännu inte har anmält intresse.
Tillsammans med våra områdesansvariga hjälpa koordinator och projektledare att lämplig dragning
av fibern görs.
Det kommer att finnas en projektledningsgrupp där vi har representant. Vi kommer även att ha
kontakter med IP-Only och Länsstyrelsen.

2

Styrelsen tackar för alla frivilliginsatser, ingen nämnd, ingen glömd. När nätet anläggs kommer vi att
behöva mer hjälp för att ro projektet i hamn och få ett bra fibernät.
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