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Verksamhetsberättelse 
 
Verksamhetsberättelse avseende föreningens verksamhet under perioden från årsmötet 
2014 fram till årsmötet 2015 
 
 
Styrelse 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
 

Torbjörn Näslund, ordförande 
Lennart Berggren, vice ordförande 
Elisabeth Hansson, sekreterare 
Ingegerd Näslund, registeransvarig 
Joakim Kålen, kassör,  
Mats Rihne, projektledare 
Magnus Kristoffersson, ordinarie 
Maria Bengtsdotter, ledamot 
Stig Sundin, ledamot 
 

Rickard Nilsson, ersättare 
Sven-Åke Wik, ersättare 
 
Under verksamhetsåret har vi hållit följande möten: 

 1 medlemsmöte 
 15 styrelsemöten 

 

Utöver dessa har ett stort antal ej protokollförda möten och aktiviteter arrangerats i 
bygruppernas regi. 
 
 
Representanter i Bräckefiber 
 

Den ideella föreningen Bräckefiber fungerar som ett paraplyorgan för alla 
fiberföreningar i Bräcke kommun och har haft regelbundna möten.  
Målsättningen är att denna förening skall kunna vara en brygga mellan dels 
fiberföreningarna i kommunen och dels olika aktörer som, t ex Skanova, Telia, 
LeaderMittland etc. 
 

Bräcke kommun har två, adjungerade medlemmar i styrelsen.  
Från Sundsjöfiber har Lennart Berggren varit ordinarie ledamot.  
Andra styrelseledamöter har också representerat vår förening då Lennart inte haft 
möjlighet att närvara.  
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Verksamhet 
 

Verksamhetsåret inleddes i april-maj 2014 med förberedelser, exempelvis i form av 
färdigställande av kartmaterial samt att bygrupperna påbörjade arbetet med att staka ut 
för grävningarna. 
 
21 maj påbörjades grävningarna samt nedläggning av slang. Först ut var Fanbyn, 
Marsätt och Samsta. Grävningsarbetet löpte på bra, och under en period var tre 
arbetslag igång samtidigt.  
Grävningarna avslutades enligt plan i månadsskiftet oktober- november varefter vi 
kunde konstatera att vi i föreningen grävt ner 80 km slang, utfört 24 
borrningar/tryckningar genom vägbankar, satt ut 72 kopplingsskåp samt monterat 249 
fastighetsskåp. 
All grävning är inmätt av ”Metria” som kommer att lägga in kartor som markerar den 
nedlagda slangen på ”Ledningskollen”. 
 
Under tidig höst lades 14,1 km sjökabel ut i Sundsjön och Revsundssjön. Detta arbete 
utfördes av föreningens medlemmar. Därefter vidtog blåsning av fibern. Detta arbete 
påbörjades i december och pågick fram till mars 2015. 
 
Svetsningsarbetet är nu i full gång och förväntas bli klart under april månad. 
Därefter kommer en så kallad dämpningsmätning att genomföras. Den syftar till att 
kontrollera att signalerna går fram till alla anslutningar. 
 
Då detta är klart kommer vi att kunna börja tända upp vårt nät, varefter alla medlemmar 
kan börja ansluta sin utrustning. Vår bedömning är att upptändningen kommer att 
inledas i början av maj och vara avslutad till midsommar. 
 
Året har präglats av ett intensivt arbete i styrelsen samt i bygrupperna. 
Kännetecknande för arbetet är att det hela tiden varit stimulerande och intressant.  
Styrelsens ersättare har kallats till samtliga möten, och har varit lika aktiva i arbetet som 
styrelsens ordinarie ledamöter. 
 
Arbetet har varit omfattande. Styrelsen vill tacka alla som under året engagerat sig i 
föreningens arbete. Det är dock vår övertygelse att vi framgent kommer att anse att det 
var mödan värt! 
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Fanbyn 2015-04-19 
Styrelsen i Sundsjö i Samverkan Ek. För. 
 
 
Torbjörn Näslund Elisabeth Hansson 

 
Lennart Berggren Maria Bengtsdotter 

 
Ingegerd Näslund Stig Sundin 

 
Magnus Kristoffersson Mats Rihne 

 
Sven-Åke Wik Rickard Nilsson 

 
Joakim Kålen  
 
 

 


