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Arsberflttelse ftir verksamhetsfl ret ?,OLg

Harti Bredband ekonomisk ftirening.

Styrelse
Under verksamhetslret har styrelsen bestltt av Pia Sodergren ordfdrande, Staffan Norlander
sekreterare, Eva Bjurfors ekonomi, ordinarie ledamtiter har varit Urban Gjers och Bjdrn
Lundman, Andreas Langell och Lars Nielsen. Suppleanter har varit Anders Kjellstrand och

Susanna Grandien. Styrelsen har under verksamhetsiret lagt ner 100O-tals timmar i fiireningen.

Revisorer: Bi6rn Lindskog och Magnus Odin samt suppleant Thomas Siirberg.

Valheredning: Mats Hagebring Hans Falk och Asa Ekman

Urban Gjers har suttit med som ordinarie ledamot i Stockholms Skirgflrdsnit AB, Bitirn
Lundman har varit suppleant.

Arsstiimma
Arsmdtet ftir verksamhetsflret 2018 hdlls i HarO skola den l juni 20L9. Stiimman beslutade att
medlemsavgiten skulle fortsatt vara 250 kronor per fastighet. Stemman beslutade 6ka

driftskostnaden till 150 kr/m6n som faktureras ArsvL eftersom fdreningen behdver bygga upp en

buffert ftir ofrirutsedda hdndelser. Anslutningsavgiften har varit 3 000 kr f<ir de som anslutit sig innan

september 2018. De som har anslutit sig senare har fitt betala en h6gre anslutningsavgift som

berdknas pi den faktiska merkostnaden.

Styrelsem6ten
Styrelsen har haft 14 protokollforda moten under verksamhets&ret samt ett antal telefon- och

arbetsmdten.

Medlemmar
Vid firets bdrjan hade ftireningen 176 betalande medlemmar, Vid slutet av 2O19 hade frireningen
182 betalande medlemmar.

Medlemsinsatser och anslutningsavgifter
Alla medlemmar har betalat en insats pfr 25 000 kr. I och med att niitet kom igflng i slutet av

2019 har medlemmarna dven betalat anslutningsavgiften. Det har inneburit att vlra intikter har
varit stabil under verksamhetsfl ret.

Medlemsinformation
Under 2019 har informationsbrev skickats ut via mail samt iven satts upp i viinthusen vid
bryggorna. I frirsta hand har diverse information om bredband skickats ut via Facebooksidan
"Hard Bredbandsftirening och pA hemsida "www.harobredband.se".



Stockholms skirglrdsniit AB
De ffra f6reningarna, OrnO Fiber, NAmdii Fiber, Runmaro bredband och Har6 bredband bildade

1r 20L6ett gemensamt bolag som ansokte om bidrag, hos fordbruksverket, fdr det

skirgflrdsoirflde som fiirenlngarna tackte. Stockholms SkirgArdsnit har skdtt upphandling av

proiJttleaare, sidkabelfOrlaggning, material, markforliggning samt dragning av fiber i stolpar'

Stockholms skiirgirdsnat har iven triffat ett avtal med en kommunikationsoperatiir, IP-only fdr

v&ra medlemmars riikning. Harii bredbandsfiirening har ett avtal med Stockholms skiirgfrdsniit

om support, drift och underhflll'

Proiektet, Lokala aktiviteter
vid flrsskift et20lg-2o20 ir i stort sett arbetet klart, vi har ett tiotal fastigheter som inte giort

klart sin installation - dessa kommer att kopplas in under juni 2020'

och av de medlemmar som anslutit sin fastigiret var flertalet uppkopplade och ig&ng. Vi ser ocksfi

att intresset f6r att ansluta fastigheten har iikat i och med att natet ir igflng' vi har fatt in ett

flertal intresseanmiilningar. neiar en del fastigheter som f&tt nya igare och i de flesta fall vill

den nya igaren ansluta sig om fastigheten inte redan ir det'

Foreningen har fltt bygglov for att safta upp ett nodhus pfl Hard Storo' Arbetet utfordes av Pelle

Artro*,*Erik Lindstrdm,;ot an Rost och Anders Sodergren, stort tack till dem'

Det har blivit ftirsening med inkoppling av el till nodhuset pfl grund av flertal nya och olikit

omstandigheter. Mark"igarna, Kjelioch Culli Liifgren har hjilpt oss med el under tiden, stort tack

till dem.
Foreningen har ocksi nodskip pfl Hasselti och Eknti'

Under lret som gltt har styrelsen lagt ner mflnga hundra timmar med ideellt arbete' Det har

gjorts nyhetsbrelv fbr att informera om utveckling"n. Anslutningsavtal har skickats ut till alla

som ansluter sig i efterhand till v&rt fiberndt. Vi har levererat CPE fmediaomvandlareJ till alla

anslutna fastigheter och mycket mycket mer arbete har giorts'

Bi6rn Lundman som eir fdreningens projektdr och har iobbat hlrt med att fA fram kartor over

var fibern dras i virt omride.

Urban Gjers som iir foreningens representant i Stockholms Skdrglrdsnlt har lagt ner mycket

arbete med Stockholms Skirglrdsnits adminisffation'

Caroline Runsten ir projektledare for arbetet med fiberutbyggnaden. Hon har-hflllit ordning pl
alla entreprenorer och sett till att arbetet flutit p&. Hon har iiven haft ett flertal kontakter med

medlemmarna i olika fr&gor som riir utbyggnaden av fibern. Ett stort TACK iiven till henne'

Borgen och l&n tilt Stockholms skirgilrdsnit
Har6 Bredbandsforening har beviljats en kommunal borgen pfl 2 300 000 lrr av virmd<i

kommun och har ett boilens&tagande hos Nordea p& 750 000 kr. Harii bredbandsfdrening har

l6nat ut 6 900 000 kr mol skuldebrev till stockholms skiirgflrdsnit. Det hr ett mlste eftersom

organisationen iir uppbyggd pl det settet att det iir Stockholms Skirgflrdsniit som 96r alla

up"phandlingar och irirgiJiroi hela omr&det och Har6 Bredband ir en av fyra f<ireningar som ir
igare till Stockholms Skirgirdsnit.
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