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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 

Ett spännande första verksamhetsår har nu avslutats. Efter två inledande informationsträffar under 
sommaren 2015 beslutade en grupp av frivilligt engagerade personer att starta föreningen. Därefter 
har allt gått i en rask takt, allt från att administrativt starta upp föreningen till att några månader 
senare ha ett stort antal intresseanmälda fastighetsägare som vill ha en fiberanslutning.  

Följande urklipp från rapporter på vår hemsida www.matterodsfiber.se beskriver hur verksamheten 
har utvecklats: 

2015-12-21  Mål för utökat fiberområde beslutat 
Styrelsen har idag tagit beslut om gräns för utökat fiberområde. Vårt mål är att inkludera 
Brönnestad och Horröd i öster samt områdena Holma och Lindhaga i syd. Samtidigt ser vi tyvärr 
i dagsläget inte någon möjlighet att inkludera Nösdala och Björkeberga. Nu ska vi göra ett 
intresseanmälningsryck i det utökade fiberområdet. Läs här vårt brev här till fastighetsägare i 
Brönnestad och Horröd. 

2015-11-26  Vår extra julafton i bygden, är tyvärr framflyttad i tiden 
Tyvärr har Jordbruksverket/Länsstyrelsen flyttat fram behandlingen av första omgången av 
bidrag. (Är i januari 2016 flyttat ännu en gång till april 2016.) Då håller vi tummarna och hoppas 
att det blir den extra julafton i bygden vi hoppats på. Det går att läsa mer på Länsstyrelsen i 
Skånes webbsida. Detta påverkar dock inte styrelsens intensiva arbete med att hitta 
kommunikationsoperatörer och svartfiberleverantörer, utforma markägaravtal för ledningsrätt, 
hitta affärspartners för ekonomitjänter, diskutera skattefrågor med Skatteverket och att 
utforma förfrågningsunderlag för fiberbygget. Vi återkommer med en reviderad tidsplan, men 
även om vi måste flytta fram tidsplanen en månad eller två, jobbar vi hårt för att inte tappa 
tempo i vårt gemensamma fiberbygge! 

2015-11-07 Lånelöfte från bygdens bank 
Ett viktigt steg framåt! I veckan fick vi besked från bygdens bank, Sparbanken Skåne i Tyringe, 
att vi beviljats lånelöfte 9milj. Ett viktigt steg framåt! Lånelöfte är en förutsättning för att kunna 
bygga fiber eftersom bidraget från Jordbruksverket utbetalas i efterhand när projektet är klart 
och redovisat. Stort tack till Tyringe Sparbank! 

2015-10-31 En extra julafton i bygden 
Den 15/12! Då är det ju nästan jul. Det är också då som Jordbruksverket/Länsstyrelsen 
behandlar första omgången av bidrag. Vilken julafton det kan bli i vår bygd! Om vi beviljas 
landsbygdsstöd så är vi redo att börja bygga fiber redan till våren... Vi håller tummarna... 

2015-10-30  Påminnelse medlemsavgift 
För att få en offert på anslutningskostnad måste man ha betalat medlemsavgiften (250 kr), så i 
dagarna kommer en påminnelse att skickas ut till dem som missat att fixa detta. 

2015-10-19 Bidragsansökan skickad till Jordbruksverket 
Nu är grovprojektering klar och bidragsansökan skickad till Jordbruksverket. Totalt är vårt 
fiberbygge kostnadsberäknat till 13.287.450 kr. Alltså lite mer än 13 miljoner, varav bidrag idag 
sökt med nästan 8milj. Om lite mer än en vecka (efter vårt nästa styrelsemöte) återkommer vi 
med mer information kring anslutningarna i våra ytterområden och nästa steg i vårt fiberbygge. 

2015-10-18  Grovprojektering pågår 
I skrivande stund finjusteras på den grovprojektering som krävs för att senare i veckan kunna 
lämna in vår bidragsansökan till Länsstyrelsen och få del av det EU-bidrag som är en 
förutsättning för att vi alla skall få rimliga anslutningskostnader till våra fastigheter. 

http://www.matterodsfiber.se/
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2015-10-17 Äppelsöndag i Matteröds församlingshem 
Imorgon, finns vi på plats och tillgängliga för frågor på Äppelsöndagen, som Matteröds 
Matteröds byalag anordnar i Matteröds församlingshem. Välkomna! (Läs mer om 
Äppelsöndagen på Matteröds byalags hemsida) 

2015-10-10  Över 300 anmälda! 
Vi passerade ännu ett hundratal och har nu 306 intresseanmälningar till vårt fibernät. 

2015-10-09 Vem blir medlem nummer 300? 
Nu är det bara drygt ett dygn kvar tills vi stänger ner för intresseanmälningar, så ta en sista 
fundering innan det är försent. Just nu är vi 297 st anmälda till fiber. Föreningen har tyvärr, av 
skäl som legat utanför vår kontroll, varit tvungna att byta Swishnummer. Korrekt Swishnummer 
är 123 281 64 52. För inbetalning av medlemsavgift (250 kr), läs vidare på sidan om 
medlemsavgift. 

2015-10-08 Två dagar kvar 
I skrivande stund har vi nu 287 intresseanmälningar. Lördag den 10/10 är sista datum för 
intresseanmälan och inbetalning av medlemsavgift. 

2015-10-05 Fem dagar kvar 
Dagsfärsk status på antal intresseanmälningar - 271 st 

2015-10-03 Sju dagar kvar 
Glöm inte att sista dag för lämna en intresseanmälan är den 10/10. Antalet ökar dag för dag 
och just nu har vi 260 intresseanmälningar registrerade för fiberanslutning hos Matteröds fiber. 

2015-09-29 Vår förening är nu registrerad hos bolagsverket 
Matteröds fiber ekonomisk förening är nu registrerad hod bolagsverket med 
organisationsnummer 769630-7755. Antalet intresseanmälda stiger dag för dag. I skrivande 
stund har föreningen 239 st anmälda till fiber. 

2015-09-24 Glöm inte 10/10 är sista datum för intresseanmälan 
Ny lägesrapport. Idag har vi 222 st anmälda till fiber. Vi har nu i dagarna skickat ut brev till alla 
fastigheter i området som inte har anmält sitt intresse. Och det märks av att fler och fler får upp 
ögonen för fiber.  Nu börjar tiden gå mot sitt slut angående att anmäla sitt intresse för fiber, 
glöm inte att sista dag för lämna en intresseanmälan är den 10/10! 

2015-08-01 Över 200 anmälda! 
I skrivande stund har vi nu 210 intresseanmälningar. Prata med grannar och vänner - Ju fler vi 
blir, desto lägre anslutningsavgift för oss alla! 

2015-09-01 Fortsatt stor uppslutning på våra möten 
Endast ett fåtal lediga stolar fanns i Matteröds församlingshem, när styrelsen ikväll informerade 
medlemmarna över vad som hänt och skall hända framöver. Det fanns även tid för frågor och 
samtal när vi minglade och drack kaffe och kaka. 

2015-08-31 Så betalar du medlemsavgiften 
För att få en offert på anslutningsavgift, krävs att man betalt medlemsavgiften i tid!För att få 
en offert på anslutningsavgift, krävs att man betalt medlemsavgiften i tid! Här kan du läsa hur 
du betalar medlemsavgiften. 

2015-08-28 Nytt datum för sista intresseanmälan 
För att hinna skriva vår ansökan om bidrag till Länsstyrelsen och inte behöva vänta till nästa år, 
har vi tyvärr varit tvungna att tidigarelägga så att senaste datum för intresseanmälan är den 10 
oktober 2015. 

2015-08-11 En ekonomisk förening är bildad 
Ansökningshandlingarna för bildandet av Matteröds fiber - ekonomisk förening, skickas i veckan 
iväg till bolagsverket. Så snart vi fått ett organisationsnummer, kan vi få ett bankkonto och 
börja skriva in alla er som vill bli medlemmar i vår fibernätsbyggarförening. 

2015-08-06 På Facebook! 
Nu hittar du oss även på Facebook. Självklart når du oss på mail och telefon, som du hittar på 
kontaktsidan, men du kan nu även nå oss via Facebook. 
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2015-08-01  Över 150 anmälda! 
I skrivande stund har vi nu 153 intresseanmälningar. Prata med grannar och vänner - Ju fler vi 
blir, desto lägre anslutningsavgift för oss alla! 

2015-07-30 Alla grannar i bygden! 
Vi bygger fiber tillsammans! Inte genom att vi själva bygger den, men genom att vi hjälps åt att 
sprida informationen och intresset för fiber. Det är helt avgörande för ekonomin att 
anslutningsgraden blir hög. Det är enkel matematik, desto fler som ansluter desto lägre 
kostnad. Desto färre som ansluter sig desto högre kostnad (och i värsta fall ingen fiber alls). Vi 
behöver en hög anslutningsgrad (högt antal intresserade i förhållande till totala antalet 
fastigheter). Med hög anslutningsgrad så ökar möjligheten till att få bidrag från Jordbruksverket 
(via länsstyrelsen) och det blir också billigare att gräva när fler fastigheter delar på i princip 
samma grävkostnad. Som tur är finns det många argument för att dra in ett stabilt och 
framtidssäkert internet i våra hem här på landsbygden. Det höjer fastighetsvärdet, och det gör 
livet lite lättare med alla de webbtjänster som finns att nyttja. Även för oss på landsbygden. Så 
sprid informationen och intresset för att bygga fiber bland alla dina grannar. Det tjänar vi alla 
på. 

2015-07-29 Nu är vi igång! 
Det har strömmat in intresseanmälningar vilket gör att vi nu tar nästa steg mot att bygga fiber i 
bygden. Igår hade arbetsgruppen sitt andra möte och vi enades om att starta upp den 
ekonomiska förening som krävs för att samordna både bidrag och oss fastighetsägare på 
landsbygden. Arbetsgruppen bildar interimsstyrelse fram tills vårt första årsmöte i början av 
nästa kalenderår. Vi har skapat en projektplan som inom kort stäms av med bl.a. våra 
samarbetspartners. Inom kort kommer mer information kring både upplägg och deadlines. Men 
viktigaste just nu är att vi blir ännu fler som gör intresseanmälan till fiberanslutning. 

2015-06-17  Stort intresse vid andra informationsmötet! 
Succé! Över 100 personer lyssnade intresserat till den fiberinformation som gavs under kvällen. 
Johan Jerleryd och Henrik Nilsson som tillsammans med en handfull engagerade fiberfolk bjudit 
in till kvällens möte är glatt överaskade. Det kom också många frågor vilket tyder på ett bra 
grundintresse. Frågan är om det räcker, det krävs att många vill ha fiber för att det ska vara 
lönsamt att bygga fiber här på landsbygden. Nu är det upp till oss alla här i bygden att göra sin 
intresseanmälan så får vi se om antalet räcker till för att dra in fiber till våra hus. Även detta 
möte arrangerades i samarbete med Matteröds byalag. 

2015-05-20 Första informationsmötet 
Matteröds byalag inbjöd till ett första informationsmötet i Församlingshemmet med 
information kring ev. fibernät i och kring Matteröd. 

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

Under verksamhetsåret (sedan konstitueringen 11/8) har 8 styrelsen haft protokollförda möten. 
Utöver detta har styrelsens ledamöter ingått i arbetsgrupper med separata ansvarsområden som 
löpande rapporterats på styrelsemöten. 

Vid kalenderårsskiftet hade föreningen 274 medlemmar (betald medlemsavgift) exkluderat de som 
återbetalts vid tidigare beslut om att begränsa fiberområdet.  
 
 
Sammanfattat av: 
 
 
 
Roger Höjendal 
ordförande interimsstyrelse 2015 


