Borgvik Fibernät Ekonomisk förening

Verksamhetsberättelse för 2014
Under första delen av året utreddes de anbud som kommit in och styrelsen rekommenderade att gå
vidare med Quadracom vilket godkändes av medlemmarna på årsmötet. Insatsen sattes till 22 000:Då Qudracom köptes upp så kom avtalet att tecknas med Relacom i April, och projektet startades.
Avtalstecknandet kom igång och även arbetet med att skaffa in markavtal med berörda markägare
under sommaren och hösten. Markavtalen kom att tecknas allt eftersom vi såg hur sträckningen kom
att bli.
Själva arbetet med kanalisationen började inte förrän i oktober pga. diverse förseningar av material
och tillstånd. Den gräventreprenör, Petterssons Gräv i Väse, som Relacom valt för arbetet visade sig
var väldigt duglig och är en stor bidragande faktor till at vi hann så långt som vi gjorde under 2014.
Arbetet startade nere i Byn för att sedan gå norrut. Rolf Nilsson från Relacom och Leif Sjöbom lade
ner ett rejält arbete på att staka ut var kanalisation skull förläggas. Material depå blev i huvudsak
nere hos Kalle Ström. Mycket ut av det praktiska arbetet som utförts ideellt för att stötta grävare och
se till att det funnits material som grus jord mm har utförts av Kalle och Christine.
Det blev diverse ändringar i den tänkta kanalisationen, men i det stora hela följde man den tänkta
sträckningen.
Samarbetsavtal med Säkom tecknades under hösten. Detta innebär att Borgvik Fiber får tillgång till
samma utbud som i deras nät och att Säkom tar ansvar för service och underhåll av vårt fibernät.
Kostnaden för detta serviceavtal betalas av de inkomster vi får från vår KO (Telia) för de 151 portar vi
har inkopplade.
NSI från Nysäter är de underentreprenörer som fick uppdraget att blåsa och koppla in fiber. Dom har
sedan gjort allt arbete även med installationen i fastigheterna.
Föreningen kontaktade kommunen och fick, mot att vi styckar av tomten, överta byggnaden väster
om kyrkan bredvid gamla skolan för att använda som nodhus. El grävdes och kopplades in.
Denna byggnad kommer att förses med en värmepump för att se till att vi har en bra temperatur för
elektroniken
Arbetet med kanalisationen upphörde vid årsskiftet pga. kyla och tjäle.

