Verksamhetsberättelse Bredband i Nora Ek.f.
Org.nr 769628-7775.

2017
Styrelsen har bestått av:
Magnus Hellsten
Åke Rönnberg
Per Sandberg
Leif Englund
Alexander Jonsson

Berghamn
Grönsvik
Långänget
Skallsta
Rossvik

Ordförande
V. ordf
Sekreterare
Kassör

Revisor: Inga-Britt Antonsson
Årsmötet hölls den 6/5 2017 i Nora församlingsgård med ett 17 st medlemmar.
Styrelsen har haft 1 protokollförda möten samt haft telefonkontakt däremellan.
Det har inte utgått arvoden/ersättningar till förtroendevalda eller ombud.
Styrelsen föreslår att årets resultat -3038 kronor överförs i ny räkning
Föreningen har under hela året varit märkt av en evig väntan på beslut av myndigheter som
har långa handläggningstider.
Föreningens målsättning är och har varit att till medlemmarna distribuera Bredband, telefoni
och TV av god kvalité, med framtidssäker hastighet och teknisk support utan mellanhänder
samt att alla 694 kontrakterade i Noranätet skall färdigställas enligt ansökan om EU-bidrag för
Etapp I och Etapp II.
Föreningen har under året samlat in uppgifter om regelverket kring den genom riksdagen
beslutade bredbandssatsningen.
Föreningen arbetar med nedanstående grundläggande frågor rörande prissättning av access till
nätet:
1. Föreningen efterfrågar priser av Kramfors kommun/Mediateknik AB för tillträde till
Noranätet på ”passiv nivå” och till ej diskriminerande villkor.
2. Föreningen kräver att projektet skall fullföljas till fullo. Per den 31/12-2017 fattas följande
att utföra : 25000 m kanalisation, blåsning fiberkabel, 31600 m enkel-/multi- dukter samt
ansluta de återstående 316 st kontrakterade fastigheterna.
Några händelser under året:
4/1 2017 Föreningen har i dag erhållit en underrättelse från JO angående att Länsstyrelsen inte
lämnat ut offentliga handlingar och Länsstyrelsen har till den 10/3 på sig att svara.
26/2 2017 Ordförande träffade Anders Rodin, VD för Mediateknik för att som han sade blicka framåt.
6/5 2017 var det Årsmöte på församlingshemmet kl 14 och det var 17 st som intresserat sig för föreningen.

8/6 2017 Mediateknik har idag lämnat oss ett avtalsförslag som styrelsen kommer att analysera och se
hur vi kan gå vidare.
17/9 2017 Efter mycket grävande i diariet hos både PTS och Länsstyrelsen har det nu resulterat i en
ny JO- anmälan.
12/12 2017 Nu har föreningen ytterligare en gång påmint Länsstyrelsen om det faktum att de inte registrerat handlingar som kommer från PTS,
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