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Viktiga händelser under året 

Medlemsvärvning har pågått löpande hela året. I mars gjordes utskick via posten till samtliga 

medlemmar där de erbjöds att teckna anslutningsavtal för de fastigheter de avsåg att ansluta till 

fibernätet samt betala in nästa del av insatsen (6000 kr). Fortsatt bearbetning för att få in 

anslutningsavtal har pågått resterande del av året. 

Under vintern togs, med hjälp av konsult Per-Anders Andersson, Norra Bohuslän Konsult AB, en 

anbudsförfrågan fram, gällande totalentreprenad på byggnation av passivt fibernät. Anbudsförfrågan 

publicerades i Visma Opic den 5 maj. Sista dag för inlämning av anbud var 5 juni. Upphandlingen 

genomfördes enligt de krav som ställs av bidragsgivande myndighet, Jordbruksverket. Kraven är 

bland annat att upphandlingen ska genomföras enligt principerna för LOU och vid utvärderingen ska 

en poäng- och viktningsmodell tillämpas, där vinnande anbudsgivare är den som erhållit flest poäng. 

Under sommaren pågick ett omfattande utvärderingsarbete av de inkomna anbuden. Fem anbud 

inkom varav tre uppfyllde ställda skallkrav. Styrelsen genomförde även möten med dessa tre där 

även Per-Anders Andersson medverkade. Utvärderingen resulterade i att vinnande anbudsgivare blev 

Kewab AB med Bravida som underentreprenör. Vinnande anbudsgivare offentliggjordes 19 oktober.  



Avtal med Kewab AB tecknades 2015-11-24, med förbehållet att beställaren äger rätt att häva 

kontraktet om sökta bidrag ej beviljas. 

Projekteringen påbörjades i december och fortsätter 2016. 

Vattenfall har under en längre tid påannonserat att de planerar att genomföra omfattande grävning 

av sina ledningar. Torestorps Fiber kommer att samkanalisera med Vattenfall och upprätthåller 

löpande kontakt med Vattenfall.  

Under hela verksamhetsåret har ett omfattande arbete med att komplettera och justera 

bidragsansökan genomförts, på grund av otaliga ändringar i regler, direktiv och krav gällande  

bidragsförfarandet. De många oklarheterna och ändringarna har gjort att fiberföreningens 

ursprungliga tidsplan har fåtts revideras ett antal gånger. Vid verksamhetsårets rådde fortfarande 

oklarheter på många punkter beträffande bidragshanteringen och bidragsföreskrifterna.  

 

Kommunikation och information 

I samband med årsmötet 2015 genomfördes ett stormöte för allmänheten i Torestorps bygdegård. 

Mötet annonserades i Markbladet och direktutskick gjordes via post och e-post till samtliga 

medlemmar. 

Styrelsen har eftersträvat att alla intressenter ska ges bästa möjliga förutsättningar att hålla sig 

uppdaterade om projektets fortskridande. All information som är av betydelse och intresse för 

medlemmarna och andra intresserade har publicerats på fiberföreningens hemsida 

torestorpsfiber.se. Informationen har spridits vidare via torestorp.se, via sociala medier (Torestorps 

Fibers Facebookgrupp, Torestorps Facebooksida samt Torestorps Fibers Twitterkonto) samt via 

mailutskick till medlemmarna.  

Samtliga medlemmar har via post erhållit information där de erbjudits att ansluta sin fastighet 

genom att teckna anslutningsavtal och betala in nästa del av insatsen (6000 kr). Utskicket innehöll 

anslutningsavtal i två ex, betalningsinformation och instruktioner om vad medlemmen åläggs göra 

för att fastigheten ska anslutas. 

 

Möten 

Styrelsen har haft sammanträden i snitt var tredje vecka under hela verksamhetsåret. Delar av 

styrelsen har medverkat vid möten med Marks kommun, länsstyrelsen Västra Götaland samt TUFF. 

Delar av styrelsen deltog i regional bredbandskonferens i Göteborg i september. Föreningen har även 

haft samverkan med Älekulla Fiber samt ytterligare fiberföreningar i närområdet. 

 

 

 



Medlemmar och anslutningsavtal 

Fortsatt medlemsvärvning har pågått hela verksamhetsåret. Vid verksamhetsårets slut uppgick 

medlemsantalet till 334 betalande medlemmar. Dessa medlemmar har tecknat anslutningsavtal för 

totalt 350 fastigheter. 

 

Ekonomi 

Bengt-Olof Nilsson har haft hand om föreningens ekonomi. Styrelsen har tagit del av ekonomiska 

rapporter vid varje styrelsemöte. Den ekonomiska rapporten specificerar utgifter och inkomster samt 

ingående och utgående balans.  

 

Torestorps Fibers styrelse tackar för förtroendet under det gångna året. 
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