
Kallelse till extrastämma med Harö Bredband 

Ekonomisk Förening 

  

Tid: Lördagen 26/11 2016 kl. 12.30 

Plats: Harö skola (då går det att åka ut över 

dagen mellan två båtar) 

  
Bakgrunden till mötet är det beslut som togs på årsstämman i somras. Vi har 

tillsammans med tre andra föreningar kommit fram till att enda möjligheten för 

oss att få ta del av bredbandssstödet är att vi går ihop och gör en gemensam 
ansökan. Nu börjar det bli skarpt läge och vi kommer att bilda ett gemensamt 

bolag med Runmarö bredband, Nämdö fiber och Ornö fiber. Det nya bolaget 

som kommer att stå för ansökan och kommer att vara den sammanhållande 

parten vad gäller upphandling, byggnation av nätet samt driftsättning. 

  
Länsstyrelsen har beslutat att betala ut alla innestående bidragsmedel för 

bredband fram till 2020 redan nu och det innebär att det är lite nu eller aldrig. 
Om vi samarbetar med övriga föreningar har vi en god chans att få stödet vilket 
innebär att utbyggnaden förhoppningsvis kan börja redan 2017, även om 

arbetet med färdigställande kommer att ta flera år. 
  

För att kunna gå vidare vill vi stämma av med våra medlemmar och informera 
om det pågående arbetet. 
  

Enda punkterna på extrastämman kommer att gälla de propositioner som är 
bilagda.  

Se propositionerna nedan. 
  



Om du inte har möjlighet att vara med på mötet fysiskt går det bra att lämna en 
fullmakt till någon som är närvarande alternativt svara innan den 25/11 till 

info@harobredband.se, JA = godkänner propositionerna eller NEJ= godkänner 
INTE propositionerna. Enligt våra stadgar måste stämmorna hållas på Harö. 

  
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till, Pia 0709-82 82 76, 

Urban 070-593 03 85 eller Björn 070-601 75 57. 
 

 

  

Dagordning: 

1. Ordförande öppnar mötet 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare. 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst 

5. Godkännande av dagordning 

6. Styrelsens proposition gällande nya områden samt extrastämmans beslut 

7. Styrelsens proposition att gå in i gemensamt bolag samt extrastämmans 

beslut. 

8. Mötets avslutande 

Väl mött 

Ps. Vi ser till att det finns kaffe och te att värma sig med. Ds. 

  

 Styrelsen för Harö bredband Ekonomisk Förening gm. Pia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

Proposition till Harö bredbands medlemmar gällande utökning av föreningens område 
  

Västra Eknö har sedan tidigare ingått i området och resten av Eknö var tänkt som en 

senare etapp. 

  

Sedan en tid tillbaka har vi fört dialog med tre andra föreningar om att göra ett 

gemensamt område och söka bidrag hos Länsstyrelsen/Jordbruksverket för 

fiberutbyggnaden på våra öar. 

  

För att det ska bli ett sammanhängande område behöver vi kunna ansluta Runmarös 

område med Harös. Då är det aktuellt att ta med Skarprunmarn. Eftersom Harö 

bredband redan har Eknöområdet och Skarprunmarn har Eknö som 

fastighetsbeteckning och det även geografiskt ligger närmast oss är det naturligt att 

det området tillfaller Harö Bredband. Om vi samtidigt tar med hela Eknö får vi en 

utökning med fler än 100 bebyggda fastigheter vilket ger skalfördelar när nätet ska 

byggas. 

  

Styrelsen har därför diskuterat och kommit fram till att den möjlighet vi nu har att få 

bidrag kommer inte att ske igen förrän tidigast 2020 om det överhuvudtaget blir några 

mer bidragsmedel. 

  
Styrelsen föreslår därför stämman beslutar om att Harö bredbandsförening ökar sitt 

upptagningsområde till att omfatta hela Eknö och Skarprunmarn.  

  

  

November 2016 

Styrelsen i Harö Bredband Ekonomisk Förening 

  

   
 
 



 

 

Proposition till medlemmarna i följande föreningar 
  

Runmarö Bredband Ek. för 

Ornö Fiber Ek. för 

Nämdö Fiber Ek. för 

Harö Bredband Ek. för 

  
Bakgrund 

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att sista ansökningsdag för att söka 

bidrag för fiberutbyggnad är den 15 december 2016. Efter detta är bidragsmedlen för 

Jordbruksverkets programperiod 2014-2020 slut. För Stockholms län innebär detta 

knappt 60 miljoner att fördela på ett antal projekt. 

  

Våra föreningar kan inte ensamma möta de krav som Jordbruksverket uppställer för 

att kunna bli bidragsmottagare för utbyggnad av fibernäten på öarna. De viktigaste 

kraven är att vi får ihop minst 200 fastboende hushåll inom området och att minst 85 

% av dessa får tillgång till anslutning av bredband. 

  

Diskussioner har förts mellan föreningarna på Ornö, Nämdö, Runmarö och 

Harö. Styrelsernas uppfattning är att enda möjligheten att få bidrag är en gemensam, 

ny ansökan för hela vårt gemensamma område. 

  

Vår samsyn är att om vi lämnar in en gemensam ansökan, så skaffar vi oss möjlighet 

att fullt möta de kriterier som Jordbruksverket ställer. Då har vi en reell chans att 

kunna bli bidragsmottagare och därmed få en möjlighet att bygga Etapp 2 på Ornö, 

Nämdö och Runmarö, samt bygga på Harö. 

  

 

 



 

Planen 
Planen är att bilda ett gemensamt aktiebolag som agerar som bidragssökande, 

bidragsmottagare, projektledare samt beställare av entreprenaderna på alla öar. Alla 

fyra föreningar blir delägare i bolaget med lika andelar. 

Bolaget uppdrar åt varje förening att agera lokal projektledare, därmed behåller vi 

den lokala förankringen och beslutskraften. Bolagets finansiering av löpande utgifter 

sker genom bidraget och medlemmarnas insatser. 

  

När näten är färdigbyggda återförs de så småningom till föreningarna som därmed 

blir ägare till det egna nybyggda nätet. 

 

Bolaget kan därefter antingen avvecklas eller leva vidare. 

  
Riskanalys 
Utöver de risker vi idag redan har, ser vi följande tillkommande risker och hantering 

av dessa: 

1. Missat mål gällande antal fastboende hushåll – avdrag på bidraget, men hellre 

reducerat än inget bidrag alls. 

2. Skattemässiga och redovisningstekniska krav – juridisk konsultation. 

3. Oenighet inom bolaget – tydliga avtal, gemensamt mål och solidariskt ansvar. 

 
Synergier – vinster 
 
Gemensamma upphandlingar av entreprenader och material kan innebära lägre 
kostnader. Nätavgifterna kan fortsätta vara på en låg nivå eftersom vi driver näten i 
egen regi. 
  
En fortsatt gemensam utbyggnad kan möjliggöra att nå alla intressenter inom våra 
områden. 
  
Ökad driftssäkerhet uppnås om vi bygger ihop näten, och nya affärsmöjligheter 
öppnas. 
  
En gemensam drift- och underhållsorganisation kan spara in kostnader. 
  



I kraft av antalet anslutningar, kan vi bli en viktig förhandlingspart gentemot 
kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer. 
 
  
Framtiden 
  
I ett längre perspektiv kan bolaget agera som drift- och underhållsorganisation med 
lokal kompetens, och vara en affärsdrivande aktör på tjänstemarknaden. Om vi 
bygger ihop näten ökar säkerheten och risken för större avbrott minskar. 
  
Allt med syfte att agera med medlemmarnas bästa för ögonen. 
  
Respektive förenings investering för bildande av bolaget uppgår till ca 15.000 kr, 
varav 12.500 kr är aktiekapital och 2.500 kr är Bolagsverkets avgifter. 
  
Om vi erhåller bidrag kommer en ny stämma hållas i respektive förening, för beslut 
om upptagningsområde och omfattning av den fortsatt utbyggnad. 
  
Om vi inte erhåller bidrag avvecklas företaget och investerat aktiekapital återförs till 
föreningarna. 
 
 
    
Förslag till stämman 
  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelserna att respektive föreningsstämma 
beslutar: 
- att föreningen går in som delägare i nybildat Bolag enligt ovanstående 
förslag. 
  
  
November 2016 
Styrelserna för, genom respektive ordförande, 
  
Runmarö Bredband Ek. för 
Matts Boman, ordf 
 

Ornö Fiber Ek. för                 
Jörgen Strandberg, ordf 
  
Nämdö Fiber Ek. för                   
Yngve Hässler, ordf 
  
Harö Bredband Ek. för             
Pia Södergren, ordf 
 
 
 


