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FoA Årsstämma 15 maj 2013



Dagordning för kvällen

� Hur långt har projektet kommit, tidplan
� Vad behöver vi alla göra och när?
� När kan vi koppla på avloppet?
� Information om bredbandsinstallation (Jerker)
� Budget – håller den?
� När och hur ska jag betala? 
� Årsstämma
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Hur långt har vi kommit och tidplan
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� 3 mil stamledningar nedlagda av totalt 4,8 mil
� Ca 80 av 110 st pumpbrunnar är monterade
� 2 mellanpumpstation, fiberskåp och en del 

återställningsarbeten återstår
� Stamnätet beräknas vara klart sommaren 2013
� Barkins arbete beräknas vara klart hösten 2013
� Fiberblåsning till varje fastighetsägare påbörjas 

under augusti 2013 i Kartåsen 



Vad behöver vi alla göra och när?

� Indragning av tomslang för fiber in i hus. 
Barkin prioriterar Kartåsen.

� Skicka ”färdigställandeanmälan” till Lidköping 
Bredband när tomslang är inne i huset.

� Framdragning av el till pumpstationen
� Byta ut avloppsledningar som ej är av plast 
� Inkoppling på avloppsnätet sker succesivt 

under hösten.
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Information om bredbandsinstallation 
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Jerker Jonsson, kundingenjör, 
Lidköpings Bredband



Budget – håller den och när sker 
ekonomisk reglering?

� Ja, den ser fortfarande ut att hålla! 
� Inga stora tillägg jämfört med anbud.
� Styrelsen håller på att ta fram en 

lånehandling till samtliga fastighetsägare
� Skall granskas av vår auktoriserade revisor
� Betalning efter slutbesiktning sep 2013!

FoA Årsstämma - 2013-05-15 6



FoA Årsstämma - 2013-05-15 7

Beslut om kostnad/anslutning från stämma 2012 
(inkl bredbandsbidrag, samförläggning el och vatten)
Fall Total byggkostnad Anslutningsavgift 

avlopp/hushåll

Anslutningsavgift

fiber/hushåll

Betalas till Föreningen Kommunen Lidköping Bredband

En fastighet, 
ett hushåll

120 000 kr exkl moms
17 280 kr inkl 
moms

9 400 kr inkl moms

En samman-
hängande fastighet, 
flera hushåll

120 000 kr exkl moms
+ 1/3 avgift för 
tillkommande hushåll 

17 280 kr inkl 
moms
(8 310 kr/lägenhet)

9 400 kr inkl moms

En fastighet som 
delar pump med en 
annan fastighet

105 000 kr exkl moms
17 280 kr inkl 
moms

9 400 kr inkl moms

Med sammanhängande fastighet menas en fastighet, med en enda fastighetsbeteckning 
och flera hushåll, som enligt projektör och entreprenör kan ha en och samma pump.



Information om projektet

� Medlemsmöte i höst –
kallelse på hemsidan 
och i NLT

� Områdesansvariga
� Hemsida uppdateras 

regelbundet: 
www.fiberochavlopp.se
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Dagordning Årsstämma FoA 2013-05-15

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fastställande av dagordning.
5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Föredragning av protokoll från föregående stämma.
8. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse. 
10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning. 
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
13. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna.
14. Bestämmande av avgifter. 
15. Val av ordförande på ett år.
16. Val av två styrelseledamöter och en suppleant på två år.
17. Val av två revisorer och en suppleant.
18. Val av valberedning, två ledamöter, varav en sammankallande.
19. Övriga ärenden.

a. Ersättning för arbete utfört på uppdrag av styrelsen
20. Mötets avslutande.


