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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Vårt andra verksamhetsår har avslutats. Året inleddes med ett starkt fokus och högt tempo för att snabbt
komma igång med att bygga fiber, men succesivt när vi vid två tillfällen avslogs bidrag av Länsstyrelsen (för
bredbandsstöd från Jordbruksverket) så gick verksamheten under hösten in i ett lugnare tempo där fokus
istället lades på att finna alternativa lösningar.

Diskussion inleddes under hösten med Hässleholm Fiber för att underlätta och snabba på deras byggnation av
fiber i vårt område. Samtidigt i oktober lade vi in en förnyad ansökan till Länsstyrelsen om bredbandsstöd. Vid
årsskiftet arbetade vi därmed parallellt på två olika sätt för att få fiberbyggnation i vår bygd.

Föreningens styrelse har bestått av Roger Höjendal (ordförande), Per Alvarsson (kassör), Pelle Svensson
ISekreterare), Henrik Nilsson jledamot), Johan Jerleryd (ledamot) ach Magnus Rundberg (ledamot). Ola Sjölin
har varit föreningens revisor.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda möten. Utöver detta har styrelsens ledamöter
ingått i arbetsgrupper med separata ansvarsområden som löpande rapporterats på styrelsemöten. Ett stort
arbete har lagts ner, bedömt mellan 50-100 timmar per ledamot beroende på ansvarsområde.

På vår hemsida www.matterodsfiber.se har vi löpande beskrivit större händelser

2Q16-12-30 Gott Nytt År till alla jibergrannar!
Hoppas allt är bra med er och att julen varit snäll mot alfa. Såhär inför nästa är vill vi ijibe$öreningen kort passa pä att berätta am nuläget
} att fö fiber till bygden. Spontant ser detfoktiskt ganska bra ut inför 2017! Men som ordspråket säger sä vill vi inte "ropa hejförrän vi är
Över ån". Detta är nuläget:

Glädjande för oss är att Fiber Hässleholm nu beviljats önskade investeringsmedel och att de sedan tidigare sagt att värt område koch
Farstorp som också har en aktiv $berförening) ska byggas först bland fandsbygdsområdena. Detta är mycket positivt! Vi har haft ett möte
med dem i höstas, och en tetejonavstämning nu efterfultmäktigebeslutet där de bekräftade att lagd plan kommerföljas. De bekräftar att
det är en oerhörd styrka att värlibedörening har upparbetade kontakter och intresseanmöfnlngar, det kommer göra att vi snabbt och
e#ektivt kan bygga aber hos oss. Vi har bokat ett möte med Fiber Hässleholm i v3 där detaljer diskuteras ach ett eventuellt inriktningsbesiut
tas. Om allt faller pä plats sä kan det sedan börja byggas fiber till hösten. Vi återkommer ijanuari med mer information.

Dessutom har vi lagt in en ny ansökan till Länsstyrelsen/Jordbruksverket. Chansen är liten, men jår vi bidrag så kommer det vara en star
fördel oavsett vem vi samarbetar medför att bygga fiber. Ansökar} får kompletteras fram till den 3!/1 och fram tills dess kommer vi arbeta
för atUå in ytterligare intresseanmälningar, har ni granne sam ännu inte gjort intresseanmälan så be honom/henne göra det via vår
hemsida. Det är viktigt jär oss alla eftersom ans#utningsgraden är hett avgörande for att beviljas stöd. Länsstyrelsen ställer nu större krav på
underlag till intresseanmälningarna vilket är bra, sä borde det varit redan frän början {dä kanske vi redan tidigare skulle beviljats stöd).
Länsstyrelsen tar sitt slutliga beslut 15/3, men som sagt är det vär plan att redan illRaR dess förbereda en fiberbyggnation.

Ett riktigt gott nytt ör önskar
Styrelsen Matteröds Fiber

2016-10-03 Hej medlemmar i Matteröds aber!
Vårt mäl stårjast att ordna aber i bygden, och nu börjar äntligen fibermöjligheterna klarna. Vi harFera alternativ och just nu hefgarder vi
dessa jör att säkra vär$berutbyggnad.
En möjlighet ärjcrtsatt bidragjrån Länsstyrelsen som nu fått 200 nya miljoner attfördefa. Dock är det stor konkurrens om dessa bidrag,
och urvalskriterierna verkar inte ändras vilket tidigare int© gynnat oss. Vi lägger ändå in en ny ansökan för säkerhets skull.
De andra möjligheterna är att annan aktör bygger nätet och vi iföreningen istället agerar som en samlad pätryckande beställare. Vi har
dialog med både Hässleholms kommun och tvö andra aktörer att byggajiber. Vad gäller kommunen så behöver derasföreslagna
investeringsbudget först beslutas ifullmäktige, detta ärende ska behandlas den 31/10.
Vi i styrelsen arbetar vidare och höjer nu pö nytt tempotför att ordna aber i bygden! Fiberlöget böjar helt klart ljusna såhär när
höstmörkret närmar sig!
Med värliig hälsnirlg

Styrelsen

2016-07-06 Analys och framtidsstrategi
Nu har vifrån länsstyrelsen fött motivering till månadens avslag. vi har agerat helt rätt och pä bästa sött konkurrerat om det stöd sam finns
att ge. Men det räckte inte. Lite trist är det. Men vi } styrelsen ger oss inte, täs lite längre ner om vår strategiframåt.
Denna beslutsomgängs avslag!
Vi hade gjort helt rött i vör ansökan, men vi var inte ensamma. Bland 52 ansökningar med totalt 1,05miljarder (!) kr hade 37st maxpoäng,
av dessa hade 9st liksom vi IOQ% anslutningsgrad. Slutligen urskildes ansökningarna genom att de 2 största områdena beviljades de
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115miljoner kr som fanns att dela ut i denna beslutsomgång. Den största som beviljades ska ha haft ca 2000 hushåt:, vi har 262. Vi var alltså

bland de nio sista i slutstriden, Bert ändå långtfrån att vinna i denna omgångens utdelning av stöd till bredbandsutbyggnad.
Problemet!

Huvudproblemet är att detjinns alldeles för lite pengar att dela ut iförhällande till den landsbygd sem saknarfiber. Därutöver är det menligt

oss) ett problem att kraven pä underlag till anslutningsgrad är altdetes for vaga. Många ansökningar har endast "en generell gissning" av
kommande anslutningsgrad vilket har visat sig räcka som underlag. Detta står enligt oss ut dettaförsta och viktigaste kriterium vilket
gynnar större aktörer samt missgynnar enskilda fiberföreningar. Det borde enligt oss istö+tet krävasfysiskt inskickade listor på de
intresseanmölningar som Prins inför ansökan. Bara en resektion från oss. tyvärr inget vi kan påverka.
Våra alternativ!
För detförsta väntas det redan till hösten skjutas till mer pengar att dela utför bredbandsutbyggnad pä landsbygden. Vi kan och ska såklart
lämna in en ny ansökan när/om nya stödpengar kommer. En annan möjlighet är ott påverka Hässleholms kommun och deras ansökan till
samma fandsbygdsstöd. Och en tredje möjlighet ör att bygga och pä förhand "sälja" nätet till någon attraktiv och intresserad aktör.
Vär strategi!
Vi kommer närmsta månaderna undersöka alla ovan givna möjligheter. Och detta arbete hor redan startat! Häromdagen hade vi ett
styrelsemöte och fick presenterat lite nya alternativ. SÖ vi är åter hcppfullal Och därtill envisa. För visst ska vi, med er hjälp, pö ett eller
annat sätt fö aber i bygden !

2016-06-].9 Negativt besked!
Nu har vifätt beskedfrön Länsstyrelsen i denna beslutsomgäng av bredbandsstöd. Ett negativt besked. De hade 51 ansöknirlgarjör totalt l
050 miljoner och hade 115 miljoner kronor att dela ut. Vi är tyvärr en av dem som inte beviljades stöd vid detta beslutstillfäfle.
Vi hade vässat vär ansökan och var ganska hoppfulla men samtidigt luttrade efter den förra beslutsomgängen i april. Vi visste att
konkurrensen är stenhård. Grundproblemet är hett enkelt ctt det$nns alldeles för lite pengar till stöd iförhåttande till de uppsatta möten
om kraftigt utbyggt bredband l Sverige.
Vi i styrelsen inväntarjust nu själva beslutet {skickas per post till asså där Länsstyrelsen har motiverat sitt beslut. När vi fått detta så kan vi
analysera orsak till avslag och hur vi ska agera framåt. Vi harfortfarande som mäl att bygga fiber i bygden, men finansieringen ser ut att bli
en större utmaning än vi tänkte oss
Häll utkik pä här på hemsidan och i vårfacebookgrupp, där kommer successivt mer information.

2016-06-12 Bara några dagar kvar!
Den 15:e juni vet vi am vi beviljats tandsbygdsstöd etter inte. Vi töar dä fått besked om huruvida vi till hösten kan böda bygga fiber i bygden
efter inte. Och v} vet då även om vär lite smått nytänkande ansökan gått igenom eller inte. Spännande!
Vi har tidigare i våras förberett det mesta jör att påbörja fiberbygget. Men vi kan inte starta förrän vi beviljats stödetlrän Jordbruksverket
(60% bidrag). Lite smått moiokna efter avslaget i april sä knöt xrijörst nävarna ifickon, men sedan laddade vi om. Och tänkte hett nytta
Kriteriernaför landsbygdsstödet är glasklara, de mäterfrämst målet att sä många hushåll som möjligt ska ansluts. Därför blev Björekraft i
april beviljade 77 miljoner kronor. De uppgav 97% ism ansökan. Vi har i tänkt helt nytt i ett unikt upplägg med 100%. Egentligen är
upplägget ganska enkelt. men ändå unikt tror vi.
Kärnan i upplägget är att detfaktiskt inte kostar så mycket mer att gräva fiber till alla när spridingsnåtet byggs. Kostnaden är alltså ganska
likvärdig oavsett om det är 80%, 97% efter 100% anslutning av hushållen. Grovt beskrivet sä kan vigör ungefär samma totalkostnad QnSFuta
alla hushåll till bredbandsnötet. Dock är det viktigtför ekonomin i projektet att vi även fortsatt har en hög intäkt, dvs att en stor andel av
våra hushåll, företag och fritidshus tecknar avtal dör startavgift betalas för att nyttja tjänsterna ifbernötet.
Krångligt? ingen fara. om vi beviljas stöd nu den 15/6 så bjuder vi strax därefter in till ett större möte där allt gös igenom i detalj. Nu väntar
vi med spännen g hur det gär med vör ansökanl Info kommerfrän oss senast !6/6.

2016-0S-16 Nu tar vi istyrelsen nya grepp irijör nästa bestutsomgång!
När Länstyre#sen den 12/4 meddelade sina beslut så jöti vi platt mot de kankurrerande$bernäten. De som dä lyckades beviljas alla 77
stödmiljonerna(Bjärt kraft) hade helt enkelt ett kreativare synsätt i sin ansökan. Först blev vi, liksom ca 50 andra föreningar, lite smått
uppgivna. Men därefter desto mer taggadel
Nu har vi hittat en modell som vi tror både ökar chanserna till landsbygdsstöd och även ör bättre för bygden iframtiden. Vi kan inte berätta
detaljerna i upptäggetjust nu e$ersom vi inte kan riskera att andra föreningar gör likadant och då bii konkurrenter. Men vi istyrelsen är
säkra pö att upplägget kommer ge oss fördelar både pä kort och lång sikt,
Ikväll har vi skickat in värjusterade ansökan, den 15/sfär vi besked! Blir det då positivt besked så är vi redo att senare i höst starta
jiberbygget.

2016-04-12 Tråkiga nyheterl
Tyvärr blev idag ansökan om stöd till vårt$bernätsbygge inte beviljad vid årets första beslutstiiljälle. Vi ställer därför in det planerade
aktiviteten på söndag den 1 7/4 i Matteröds församlingshem.
l beslutet gär att läsa att de 49 skånska $berprojekten tillsammans ansökt om 655 miljoner. Länsstyrelsen hade idag vid årets första
beslutstillfölle 77 miljoner att dela ut. Den 15 juni kommer ännu ett beslutstillfäile och då delas en lite större summa ut flIS miljoner).
Styrelsen kommer att samlas redan på torsdag för att undersöka hur vi ytterligare kan vässa vör ansökan, för att lyckas fö bidrag vid nästa
beslutstillfälle.
Skaft viförbättra våra chanser ytterligare sä ska vi ökafrän dagens 75% till 85% ansfutningsgrad {dä jår vijull pott i dela beslutsgrundande
kriterium). Detta kommer vi närmsta mänadenjobba hårtförl Och v+ behöver er hjälp. Prata med grannar och vänner och sprid kunskap och
medvetenhet om fibernötets betydelse!
Läs vidare i länsstyrelsens beslut som finns finner ni under här på hemsidan under underjliken dokument.

2016-04-04 INSTÄLLT att den 1 7/4 kl 16-18 till att skriva $beravtal i församlingshemmet.
Det stora avgörande datumet "12/4" närmar sig! Dä har Länstyrelsen/Jordbruksverket sin första beslutsam gäng och vi inväntar ett
förhoppningsvis positivt 8 miljonersbesked... Spännandef
Just nu jobbar vi i styrelsen härtfor attfä allt pä plats. Förutom kompletteringar till Länsstyrelsen, så har vi dialog med Skatteverket om vär
momsregistrering. Markavtal har börjat skrivas, och anslutningsavtalet ligger redo att skickas ut när bidrag och moms strax efter 12/4
förhoppningsvis är klart.
INSTÄLLD skrivstuga för anslutningsavtalen i Matteröds församlingshem den 1 7/4 kl 16-18. Vi passar på att grilla korv tillsammans och Pra
att jiberbygget strax sätter igång. Allt rullar pä rasktframätl
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2016-03-21 Besiutatjiberområde
Äntligen har vi i styrelsen, eller mycket dialog och nedlagd energi, avstutatfrägan am gränsen för vårtfiberomräde. Vi har tagit ett beslut
baserat på de grundförutsättningar vi satte i höstas. Det ska finnas 7S% anstutningsgrod, och de områden vi utökar till ska ligga i anslutning
till annat område som inkluderas } området. l korthet kan sägas att Horred har inkluderats i vårt ursprungliga $berområde. Detaljerad
information finner ni am ni läser vidare i detta brev som sändes ut igår.

2016-03-15 Kort rapport från vår Årsstämma
Mer utförlig information om vad som bestämdes pä föreningens årsstämma samt protokoll kommer ni srlart att kunna hitta här på vår
hemsida, men i korta drag så omvaldes styrelsen och vår revisor. Nyfönroendevald i vårförening är revisorsuppleant Malena Jaensson.
Kapitalinsats, anslutnings- ech medlemsavgi$ beslöts enligt styrelsens förslag. Under dokumentfinner ni samtliga ärsstämmohandlingar
och nu även den presentation styrelsen höll under mötet, samt det Markupplåtelseavtal vi önskar hjälp med att sprida till vägföreningar och
samföitigheter i vårt fiberomröde.

2016-03-12 Reviderad tidsplan(enligt styrelsemöte 12/3)
15/3 Deadline intresseanmälan
16/3 Besluta om s:ytligt jiberområdet och eventuell revidering av bidragsansökan
12/4 Beslut frän Länsstyrelsen/Jordbruksverket
15/4-15/5 Fiberanslutningsavtai tecknas med medlemmar
12/3-30/5 Markavtal tecknas med m arkägare
l/S-31/8 Kommunikationsoperatör(KO) upphandlas
1/6- 15/8 Tatalentreprenad upphandlas
15/9 Byggstart Sommar 2017 Fibernätet tänds upp (troligWis iflera etapper)

2016-02-1 7 Välkommen pä årsstämma den 14 mars. Matteröds Fiber ekonomiskförening kallar till årsstämma kl. 18.30 den 14 mars i
Matteröds färsamlin gshem. Alfa medlemmar hälsas varmt välkomna!

Viförlänger deadline intresseanmälan till 15/3 pä grund av nytt besfutsdatum hos Länstyre#sen
Nu harlordbruksverket slutligen fastställt sin föreskrift kring landsbygdsstödjör bredbandsutbyggnad. ljöreskriften finns det skrivningar
som gör att handläggande myndighet Länsstyre:sen nu senarelagtförsta besfutstillfälle till dell 12/4. Läs mer pä Länstyrelsen Skånes sida
här. För oss är detta både negativt och positivt. Tråkigt är att detta förskjuter byggnation av aber i bygden med mellan 2-4 månader. Men
positivt är att vi nu ytterligare kan förlänga deadlineför intresseanmälan till ca mitten av mars.

2016-01-12

Reviderad tidplan.
15/3: Ny deadline intresseanmälan
14/3: Års- och Informationsmöte
20/3: Beslut jiberomräde {eventuell revidering)
27/3: Reviderad ansökan skickas till Länstyretsen
28/3-11/4: Dialog med Länstyrelsen vidfrögor
12/4: Beslutjtän Länstyrelsen/Jordbruksverket
15/4-15/5: Offert/fiberavtaf om anslutning till medlemmar
IS/5: Deadline tecknande avfiberavtalfrån medlemmar
1/2-30/S: Markavtaf tecknas med markägare där fiber ska grävas
1/3-3a/3: Kommunikationsoperatör förfrågningsundertag tas fram
15/4-15/S: Kommunikationsoperatör upphandlas
15/4-30/S: Entreprenad förfrägningsunderlag tas fram
1/6-15/8: Entreprenad upphandlas
15/9: Byggstart
Sommar 2Q1 7: Start upptändning av jibernötet

2016-01-02 tnjormationströ#12/1 kl.19
Om du vill träffa oss och prata fiber så välkomnar vi dig till injormationsträjfi Matteröds församlingshem den 12/1 kl. 19:00. En del
information har gått uti brev och mycketjinns på vör webbsida, men att tränas och direktjä svar på defrägor man har är alltid bäst!
Särskild inbjudan har gått ut till dem inom fiberområdet som ännu inte anmält sig, men arla är varmt vålkomma den 12/1

Matteröd 2017-04-10

Roger Höjendal, ordförande ledamot
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