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Men varför inte ge er själva 
en julklapp?
Lägg undan 5000:- till resten av 
kapitalinsatsen.

När vi beslutade om byggstart i 
februari beräknade vi att det 
skulle kosta max 18 000:-per 
anslutning. Nu när arbetet med 
kanalisationen är klar kan vi 
konstatera att detta gått mycket 
bra. För den kostnad vi 
beräknade för 178 anslutningar 
har vi istället fått 245. Tar vi med 
beräknade återstående 
kostnader ser vi att slutpriset 
kommer att hamna under 
15 000:- per anslutning.  Men tar 
vi ut 5 000:- som slutbetalning 
får vi en behövlig buffert i kassan. 

På förra stormötet vi hade i 
Sämsjöborg nämnde vi att vi tagit 
ut en byggnadskredit. Vi 
bedömde det skulle räcka så tills 

vi får tillbaka moms och bidrag 
från länsstyrelsen. Men nu har 
Herrljunga Elektriska arbetat 
snabbt med att blåsa in fiber i 
våra slangar, och vill förstås ha 
betalt för material och arbete. Vi 
hade räknat att utbetalning av 
bidrag från länsstyrelsen skulle 
komma i december, men tyvärr 
tar det längre tid. Det är av 
denna anledning vi redan nu vill 
flagga för att det vore bra att få 
in resterande kapitalinsats redan 
i januari-februari 2014.  Vi 
återkommer i årsskiftet med 
mera preciserad information.

Det har alltså gått bra för 
Herrljunga Elektriska att blåsa in 
fiber i våra slangar och koppla 
upp nätet. Av den anledningen 
kommer att be vår 
kommunikationsoperatör att 
säga upp våra telefoner från den 
31/12-13.  Våra abonnemang 

kopplas över till den nya 
operatören senast den 31/3-14. 
(Gäller dem som vill ha kvar sitt 
gamla telefonnummer, eller vill 
ersätta sitt befintliga 
telefonabonnemang med telefon i 
fibernätverket). Om nu din 
fastighet kommer att kopplas in 
innan den 31/3 får ni stå ut med 
att ringa via ert gamla 
abonnemang till den 31/3-14. Det 
vore ju inte bra om det blir tvärt 
om så att det inte finns någon 
telefon alls att utnyttja om vi 
klipper kontakten innan vårt nät 
är klart. 
Styrelsen Od-Alboga Fiber.

Årets julklapp blev inte Fiber anslutet till jul!

Årets julklapp blev inte fiber anslutet 
till alla i Od-Alboga.

Men vi får hoppas att vi kan erbjuda 
mer snö och kyla under januari 
månad när vi fått vårt fibernätverk 
färdigt

GOD JUL

Vänd för ytterligare information



Som ni säkert redan känner till är 
vi en ekonomiskförening.           
Här kommer lite info hur det ska 
fungera i en sådan förening.

kalkyler för drift
Föreningen bör ta fram en 
driftskalkyl/resultatbudget för att 
beräkna föreningens löpande 
kostnader och intäkter. 
Grundtanken med en ekonomisk 
förening är att den ska drivas 
enligt en självkostnadsprincip. 
Det innebär att föreningen i sig 
inte har något vinstintresse. 
Syftet är att de som handlar med 
föreningen dvs medlemmarna, 
ska ha en ekonomisk nytta av 
dess verksamhet. Om föreningen 
går med vinst är det ett tecken 
på att föreningen har tagit ut för 
höga avgifter av medlemmarna 
och tvärt om då föreningen går 
med förlust. På grund av 
eventuellt investeringsbehov eller 
vid behov av starkare ekonomisk 
trygghet kan en förening gå ifrån 
självkostnadsprincipen för att 
stärka eller utveckla 
verksamheten. När föreningen 
ska göra en resultatbudget kan 
man lämpligt börja med att 
beräkna kostnaderna i 
föreningen.

Avskrivningar
En betydlig kostnad i föreningen 
är värdeminskningen på 
anläggningen. Den årliga 
värdeminskningen beräknas 
genom att anläggningens 
bokförda anskaffningskostnad 
divideras med dess beräknade 
ekonomisk livslängd. Om 
exempelvis, anläggningen 
beräknas kosta 1 miljon kr och 
ha en ekonomisk livslängd på 20 
år blir den årliga värde-
minskningen 50000 kr per år. 
Värdeminskningen innebär ingen 
ut betalning för föreningen, men 

belasta resultatet som en 
kostnad för avskrivningar i 
bokslutet. Denna kostnad bör då 
finansieras av medlemmarna. 
Avskrivningstakten bör styrelsen 
besluta i samråd med 
föreningens revisorer.

Underhållskostnader
Nätet behöver även ett visst 
underhåll och skador som 
uppstår skall repareras. För detta
bör föreningen lämpligen teckna 
avtal med underentreprenör

Administrationskostnader
Föreningen måste också ha en 
administration, försäkringar och i 
vissa fall arvoderingar
till styrelse, revisorer och andra 
som utför arbete åt föreningen.

Intäkter
För att täcka kostnader för 
kommunikation, avskrivningar, 
drift och administration behöver 
föreningen ta ut en avgift av sina 
medlemmar. Denna avgift kallas 
vanligtvis nätavgift (eller 
byanätsavgift) och avser den 
huvudsakliga ersättningen för 
föreningens tjänst, dvs tjänsten 
att tillhandahålla medlemmarna 
nätet. Nätavgiften är, som 
ersättning för en tjänst, 
skattepliktig för moms och 
inkomstskatt.

Andra föreningskostnader
En förening har även andra 
kostnader som inte är 
tjänsterelaterande, som tex att 
hålla föreningsstämma. För att ta 
sådana kostnader är det vanligt 
att en ekonomisk förening tar ut 
medlemsavgifter/årsavgifter. 
Dessa avgifter är förvisso 
intäkter men vare sig 
momspliktig omsättning eller 
inkomstskattepliktiga Denna 

information är från ”Handbok 
för Fiberföreningar -Som 
ekonomiska föreningar” 
framställd av Coompanion i 
Kroneberg i samverkan med 
Leader Linné. 
Författare: Magnus Andersson
Fjärde upplagan augusti 2013.

Nytt även för styrelsen
Ovanstående information har 
gett styrelsen en del att tänka 
på, framför allt när det gäller 
avskrivningen. Vi planerar att 
informera ytterligare om detta 
på årsmötet som vi planerat att 
hålla den 8 april 2014. Detta med 
att bilda och driva en 
fiberförening var inget som 
någon av oss i styrelsen gjort 
förut. Vi har lärt oss mycket 
under dessa år.

Quadracaom Informerar
TeliaSonera köper Quadracom 
och Riksnet.  Genom köpet 
fortsätter TeliaSonera sin satsning 
på fiber. Förvärvet omfattar också 
kommunikationsoperatören 
Zitius och verksamheterna 
kommer att ingå i TeliaSoneras 
svenska enhet Fiber Business. 
Bolagen kommer fortsätta att 
verka på marknaden på samma 
framgångsrika vis som man gjort 
under många år, och med samma 
organisation, med kund och 
kundupplevelse i främsta fokus.

Styrelsen återkommer med 
information.
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Hur fungerar en ekonomiskförening?


