
 
 

Verksamhetsplan 2020   
 
Föreningens verksamhet har sedan något år delvis varit i en konsoliderings- och driftsfas 
men utbyggnaden har fortsatt då nya medlemsansökningar kontinuerligt kommit på grund av 
att Telia lagt ner kopparnätet och på grund av nyproduktion av bostäder och sommarhus. 
 

Service och underhåll 
En stor del av våra kopplingsskåp är redan mellan 5 och 7 år gamla och vi har planerat tillsyn 
och service av dessa under året. 

 
Markavtal 
Under gångna året har ett stort arbete lagts ned på att komplettera markavtalen och vi 
planerar att slutföra detta arbete under året och lämna in dem för registrering av ledningsrätt 
hos Lantmäteriet 

 
Förvaltningsplan 
Styrelsen har beslutat att upprätta en förvaltningsplan för att möjliggöra och underlätta för 
nya krafter att kunna ta över och driva föreningen. 
  

Nytt projekt - SML-it 
Sedan en tid tillbaka pågår ett projekt att koppla ihop fibernäten i Fiberföreningarna i Sotenäs 
-Munkedal -Lysekil via Net-West. 
 
Bakgrunden är att: 

Tillgång till bredband håller på att bli en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande 
samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i samhället. Den utvecklingen har redan kommit 
långt. I framtiden kommer många av våra välfärdstjänster att bäras av den digitala 
infrastrukturen. Till exempel kommer sannolikt en stor del av vården att ges på distans. 
Digitaliseringen kommer också att kunna bidra med en omfattande effektivisering av det 
offentliga och till en förbättrad samhällsservice och livskvalitet för medborgarna. Men för att 
alla människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt, för att framgångsrika 
företag ska kunna utvecklas i alla delar av landet och för att det offentliga ska kunna 
effektivisera servicen till invånarna måste alla ha säker och snabb tillgång till internet. 
 
Syfte och planering 

Projektet syftar till att kommunerna skall kunna uppfylla den nationella bredbandsstrategin 
2025 
 
Projektet finansieras av kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
 
För föreningens del innebär det utbyggnad och förstärkning av nätet för att klara framtida 
krav på redundans och kapacitet. 
 
Vi har redan projekterat vår del och väntar nu på upphandling. 
¨ 
Byggstart är planerat till mitten av 2020 och projektet beräknas slutfört 2021. 
 


