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Styrelse
Under verksamhets5ret har styrelsen bestAtt av Pia S<idergren ordfdrande, Eva Bjurfors ekonomi,
ordinarie ledam<iter har varit Urban Gjers, Bjdrn Lundman, Lars Nielsen och Staffan Norlander.
Suppleanter har varit Anders Kjellstrand och Susanna Grandien. Styrelsen har under verksamhetsiret
lagt ner 1000-tals timmar i fiireningen.

Revisorer: Bj6rn Lindskog och Lasse Ostlund samt suppleant Thomas Sj6berg.

Valberedning: Mats Hagebring, Hans Falk och Asa Ekman med Mats som sammankallande

Urban Gjers har suttit med som ordinarie ledamot i Stockholms Skirgirdsnit AB, Bjtirn Lundman har

varit suppleant.

Arsstdmma
Arsm6tet f6r verksamhetsiret 2019 htills i Hard skola den 27 juni 2020. Det var l6nge oklart om och

nir en stdmma kunde hillas pi grund av coronarestriktioner. Styrelsen beslutade att vi skulle hilla
en fysisk stdmma med anledning av att vi hade viktiga ekonomiska beslut att ta samt att stimman
skulle hAllas utanfdr skolan och att inget kaffe med mingel skulle serveras.

Styrelsemdten
Styrelsen har haft 11 protokollfiirda mriten under verksamhetsiret samt ett antal telefon- och

arbetsmdten. Styrelsen hade en konferens i september fdr styrelsen ddr vi gick igenom hur vi ska

arbeta i fortsittningen nir nitet ir i drift. Det var ett tvddagarsm6te pl Djur6ndset med ett intensivt

arbete d6r vi tog fram underlag fdr hur vi ska arbeta framlt.

Med lem mar/inkopplade fastigheter
Vid 6rets b6rjan 2020 hade fdreningen 182 medlemmar och vid irsskiftet 2020 -2:OZL hade vi

185 medlemmar. lnkopplade fastigheter vid Srsslutet var 187.

Medlemsinsatser och a nslutningsavgifter
Stimman beslutade att medlemsavgiften skulle fortsatt vara 250 kronor per fastighet och 5r.

Medlemsinsatsen beslutades utcikas med 2 000 kronor till 27 000 kr per anslutning pga 6kade

installationskostnader. Anslutningsavgiften frir nya medlemmar ska motsvara verklig kostnad dock

liigst 8 000 kronor per anslutning. Driftskostnaden beslutas av styrelsen och berdknades ligga pA 150

kr/mtn som faktureras {rsvis.

Medlemsinformation
Under Sret har nya informationsblad satts upp i vfrnthusen vid Oarnas Angbf,tsbryggor.
En ny hemsida har ordnats och p6 den samt pi fdreningens Facebooksida har fdreningens
med lemmar informerats.
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Stockholms Skdrglrdsnit AB
Ftiretaget igs av bredbandsf6reningarna Ornri Fiber, Nimdd Fiber, Runmarri bredband och Haro

bredband. Tillsammans har vi byggt ett gemensamt fiberndt med EU-stdd sedan projektstart
2017. Huvudprojekt samt de olika delprojekten pd respektive 6-omr6de slutfordes 2020 och vi

ldmnade i september in en slutrapport med flera 1000-tals sidor rapport. Ldnsstyrelse tillstyrkte
v6r rapport och i december 2020 fick vi ett prelimindrt slutgodkfrnnande av Jordbruksverket.

Detta innebar att vi i december fick utbetalt de sista 2Ao/o av bidraget och kunde lcisa de

likviditetsldn som nyttjats under byggnationstiden, precis innan 6rsskiftet.

Projektet, Loka la aktiviteter
Under 6ret har styrelsen slutfdrt installationsarbetet och arbetat fram FOrvaltningsplan samt
Drift & Underhfrllsplaner. Nodhuset pi Haro Storo har nu intligen f6tt egen el. Stort tack till
Kjell L6fgren som l6nat oss av sin el sd vi kunnat driva nodhuset.

Aven detta 5r har styrelsen lagt m6nga arbetstimmar for att se till att vin fibernSt blir
firdigstillt, att driften fungerar samt att olika problem och frigestEllningar l6ses!

Dessutom har vi fokuserat att slutfdra projektet och overgA till driftsfas. Exempel p6

uppgifter h5r frr:
o L6ngsiktig planering av ekonomin samt stdda upp bland gamla medlemsfakturor,

bide nya och de som inte betalts
r Tillsammans upprdtta F<irvaltnings samt Drift & Underhillsplan i linje med vira

behov och Stockholms sk6196rdsniits planer.
r Skapande av en gemensam ekonomisk forvaltningsmodell for f6reningen och

Stockhol ms Skd196 rdsnit.

Alla istyrelsen har bidragit med sina speciella kompetenser och med minga arbetstimmar
som tillsammans gjort att vi p6 rdtt vdg. Men det ir fortfarande en hel del arbete att slutf6ra
innan vi gir in i ren driftsfas.

Till sist - ett stort tack till vdr projektledare Caroline Runsten. I slutet av 6ret avslutades
projektet och vistartade upp driftsfasen och isamband med detta avslutade Caroline sitt
uppdrag. Utan hennes entusiasm och drivkraft hade vi haft det betydligt jobbigare att
genomf6ra projektet.

Borgen och lln tillStockholms SklirgErdsn6t
Haro Bredbandsfdrening har beviljats en ny kommunal borgen pi 1 000 000 kr for perioden 5r

2O2t-2O25. Pengarna beh6vs frir att kunna avbetala virt nAgot dyrare projekt 5n budgeterat.
Pengarna l6nas upp av Nordea och betalas av under 5 5r. Den gamla fdretagsinteckningen pA

2 300 000 kr ligger fortfarande kvar hos Virmd6 kommun.

Har6 Bredbandsfrirening har under projektfasen l6nat ut 6 900 000 kr mot skuldebrev till
Stockholms skdrg6rdsnit f6r att bygga vArt fiberndt. Ndr projektet avslutades hosten 2020
gjordes en forsta avskrivning och ddrmed en avbetalning pA 400 000 kr av de l6n vi har. Per

202L-OL-0L dr vArt l6n till Stockholms skirg6rdsnit 6 500 000 kr.
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HarO maj 2021

Styrelsen i Hani Bredband

Pia S6dergren

Bj6rn Lundman

Lars Nielsen

Eva Bjurfors
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