
 

 

Berättelse för verksamhetsåret 2013 för Tavelsjö 

ByaNät ekonomisk förening 
 

 

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening (TBN) äger och förvaltar ett eget bredbandsnät i 

bygden. Det är unikt på sitt sätt och har utgjort en av de viktigaste grundbultarna för den 

kraftfulla tillväxt av olika aktiviteter i det geografiska områdets över 80 byar. Där har under 

året många olika aktiviteter genomförts av olika föreningar. Många av dessa har 

marknadsförts via vår gemensamma portal – som numera heter www.bygdeportalen.se - 

och e-postinformation. Lättillgängligt för bygdens alla människor, till stor del tack vara 

TBN. 

 

Det fortsätter att tillkomma nya medlemmar och det har sedan Tavelsjö ByaNäts tillkomst 

hela tiden handlat om att behandla nya ansökningar positivt och hjälpa till med 

anslutningar om det är möjligt utifrån fastigheternas belägenhet och nätets tillgängliga 

fiber. Även om det ibland varit knepigt att hitta en lösning, brukar det till slut ha ordnat sig. 

Även om det ibland tagit längre tid… 

 

TBN ser positivt på de olika initiativen som finns att lyfta fram bygdens olika kvaliteter för 

att bidra till fler boende, fler nya hus och mer verksamheter För att få bra uppkoppling till 

omvärlden är det många som upplever att TBN kan erbjuda det mest konkurrenskraftiga 

alternativet, inte minst utifrån de höga kvalitets- och kapacitetskrav som användare idag 

ställer. 

 

Nya medlemmar gynnar också TBN:s ”gamla medlemmar” genom att föreningen får fler 

medlemmar som bär de gemensamma kostnaderna. 

 

En annan aspekt på vikten av ett väl fungerande fibernät och möjlighet att ansluta nya är 

att Telia i allt högre grad kommer att ersätta det gamla kopparnätet med mobilbaserat nät. 

Kopparnätet har svårt att uppfylla de rättmätiga krav de flesta medborgare ställer på 

funktionalitet och säkra telefonförbindelser.  

 

Nätet, teknik, byggnation och åtgärder 

 

Vid årsskiftet 2013/2014 var 662 fastigheter anslutna. Det innebär att Tavelsjö ByaNät 

anslutit 12 nya fastigheter under året. 

 

Nätet erbjuder 100 Mbit teoretisk hastighet till respektive hushåll. Oftast är den faktiska 

kapaciteten nästan i den nivån. Kontroller med www.bredbandskollen.se visar ofta upp till 

http://www.bygdeportalen.se/
http://www.bredbandskollen.se/
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90 – 94 Mbit/s, om det inte finns något i den egna utrustningen som begränsar, till 

exempelen router. 

 

Under det senaste året har utbudet av olika streamade tjänster ökat. En intressant fråga är 

vad det kan komma att innebära för föreningens behov av access till internet. TBN 

bevakar kapacitetsutnyttjandet och om det ökar över den nivå som vi idag upphandlat så 

finns möjlighet till utökning. Dessutom kan det i framtiden bli så att enskilda användare 

med särskilda behov av hög kapacitet tecknar särskilt avtal för sådant. Men för närvarande 

bedömer inte styrelsen detta som nödvändigt. Grundtanken är att medlemmarna skall ha 

möjlighet att använda nätet utifrån de behov som man har.  

 

 

Internetaccess 

 

Styrelsen har tecknat ett avtal med AllTele AB för de kommande tre åren. Avtalet rymmer 

internetleverans, e-post samt möjlighet till bredbands-TV och IP-telefoni för dem som 

önskar det.  

 

AllTele AB är ett börsnoterat företag med rötterna i Västerbotten med kundtjänst bland 

annat i Skellefteå och Umeå. Detta värderades positivt vid styrelsens val av leverantör. 

Andra motiv var självklart att de tjänster som ska levereras till oss medlemmar ska vara 

både bra och prisvärda.  

 

Tekniskt sett har skiftet från Bredband2 till AllTele AB fungerat väl, även om det uppstod 

vissa problem vid ”ompekningen” av E-posttjänsten, där det i några fall har krånglat lite 

extra, vilket krävt särskild ”handpåläggning”.  

 

Medlemsservice 

 

Liksom tidigare år har medlemmarna kunnat ringa till Tavelsjö ByaNäts medlemsservice 

på telefon 070-323 56 14 för att anmäla fel på bredbandet, få information om eventuella 

avbrott, fråga om olika saker, få viss support och begära utsättning av fiberkabeln inför 

grävarbeten. Medlemsservicen är öppen under vardagar mellan klockan 08.00-17.00. 

  

De avbrott som förekommit under året är framförallt orsakade av strömavbrott, något som 

Tavelsjö ByaNät inte har rådighet över. Ett antal medlemmar har hört av sig angående 

dåligt fungerande mediaomvandlare och vid behov fått dem utbytta. Många har också fått 

hjälp med att frigöra IP-adressen, något som behöver göras i samband med byte av 

inkopplad router/dator så att man slipper den så kallade leasetiden på upp till 6 timmar. 

Läs mer om detta och andra bredbandsfrågor på www.bygdeportalen.se Klicka på 

bannern "Bredbandsfrågor". 

 



 
                                    Årsberättelse 2013 

                                               3 
 

Alla samtal, åtgärder, beställningar av e-post med mera förs in i en loggbok. Antal 

noteringar i loggboken under år 2013 uppgår till cirka 820. Av dessa utgörs 149 av 

noteringar som har med reparation och underhåll att göra, 143 har med ägarbyten och 

åtgärder i samband med att nya medlemmar ansluter sig, 128 noteringar gäller begäran 

om utsättning/kabelanvisning i samband med grävarbeten, 92 noteringar gäller avbrott. 79 

noteringar gäller frågor om e-post eller beställning av e-postadresser. 77 noteringar rör 

felanmälningar där felet visat sig sitta i medlemmens egen utrustning, ofta ett router-

problem. 67 noteringar gäller önskemål om att få IP-adressen frigjord i samband med 

inkoppling av till exempel en ny router. Resten av noteringarna kan klassas som ”övriga”. 

 

 
Omförläggning av fiberkabel av mellan Snålltjärn och Tväråbäck. 

 

Inköp utrustning för nätet, drift etc. 

 

Styrelsen har köpt in backupsystem för befintliga nät- och hemsidesservrar, batteribackup för 

huvudnoden och sökutrustning för utsättning av fibern.  

 

Under sommaren har en genomgång gjorts av större delen av nätet via två ungdomar, Arvid 

Edberg och Ludvig Mörner. De har systematiskt granskat nätet med avseende på sökbarhet, 
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eventuellt behov av justeringar av skåp, kuppålar etc. De har också i vissa fall åtgärdat fel. Deras 

insatser innebär att vi fått ett bra underlag för att framöver göra nödvändiga förbättringar. 

 

 
Arvid Edberg under kontroll av ett skåp i Haddingen. 

 

Uthyrning och nyttjande av TBN- grävaren 

Under sommarhalvåret har minigrävaren hyrts ut 18 gånger. Grävaren hyr medlemmarna 

till sådant som är för mycket att gräva med ”spade” men som inte behöver en fullstor 

grävmaskin för att utföras exempelvis att dränera om eller planera om på gården 

eller gräva ett dike. Utöver detta har minigrävaren kunnat användas vid ett antal tillfällen i 

TBN:s egen regi. 

 

Utbildade projektledare – en resurs för bygdens föreningsliv och 
företagare! 

I bygden finns många föreningar med duktigt folk och engagerade, som vill behålla och 

utveckla en levande landsbygd. För att genomföra projektideér som kommer upp behövs 

det personer med kvalificerade kunskaper om hur man leder och genomför projekt. För att 

få fram flera projektledare sökte Tavelsjö ByaNät och beviljades projektstöd av Leader 

URnära. Det blev därigenom möjligt att genomföra en utbildning i projektledning.  

Kursen Bygdens projektledare startade i september och avslutas i maj . Den genomförs på 

kvällstid och med några helgpass. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i 

hur man planerar, genomför och avslutar ett projekt. Kursdeltagarna är indelade i tre 

grupper, där varje grupp gör ett projekt. Deltagarna får genom utbildningen chansen prova 

på olika moment i ett projekt: Beställarens, utförarens och utvärderarens roll. Nyttigt, 

trevligt och förhoppningsvis något som via projektens ”tema” som är landsbygdutveckling 

blir ytterligare byggstenar för att förstärka växtkraften i bygden. 
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Ekonomi 

Tavelsjö ByaNät har under årens lopp eftersträvat stabil och god ekonomi där alla 
satsningar sker utan banklån.  

Årsomsättningen för 2013 på 1,2 miljoner kronor balanserar mot budget. Årets 
avskrivningar uppgår till sammanlagt 353 311 kronor. Resultatet efter avskrivningar och 
finansnetto uppgår till 0 (noll) kronor.  

 

Kursträff i Trehörningens Byastuga. Från vänster: Marie Lyxell, David Holloman, Lars Lindgren, 

Maria Ärlestig, Jan-Åke Olofsson (Kursledare), Maria Olofsson, Maria Estreen, May Nilsson, Dan 

Weinehall (Kursansvarig). Några av kursdeltagarna saknas på bilden. 

 

Det sammanlagda bokförda värdet av inbetalda ägarinsatser i TBN uppgår vid årets slut till 
18 870 926 kronor. (18 483 176 kronor för år 2012).  

För styrelsen har det varit angeläget att förvalta föreningens kapital på ett tryggt och bra 
sätt så föreningens kapital kan växa över tiden. När då under hösten 2013 en förfrågan om 
lån till fastighetsförvärv från Tavelsjö och Rödåbygdens Utveckling Ekonomisk förening 
framställdes, beslöt styrelsen att ge ett lån med tre års löptid till TuRe. Villkoret blev 3 % 
fast ränta och en uppsägningstid på 3 månaders. Placeringen förenar acceptabel 
avkastning, trygg placering och att kapitalet blir tillgängligt för TBN när så bedöms vara 
nödvändigt.  
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Slutord 

 

Föreningens ser tillbaks på år 2013:s verksamhet som föga överraskande. Under året har 

nya Bygdeportalen sjösatts och fastän den administreras inom TBN:s regi så förutsätter 

den insatser av många goda krafter som vill sträva för bygdens gemensamma utveckling.  

 

För TBN är en god och stabil utveckling, med hela tiden ytterligare några anslutningar till 

TBN-nätet, ett kvitto på en uppskattning av inriktningen; att alla nya är välkomna och att 

anslutningen ordnads bara det blir ekonomiskt rimligt. 12 nya fastigheter har anslutits 

under året och de som engagerat jobbat med det ska ha en särskild eloge! Styrelsen tror 

också att det finns goda möjligheter att även fortsättningsvis kunna få utveckla nätet till 

nytta för alla medlemmar som äger det. 

 

Den utmärkta medlemsservice som TBN har under dirigentpinnen av Lena Alwerud vet vi 

är uppskattad. Den står för hög kvalité och tillgänglighet. Hon har också under året 

dirigerat utifrån felanmälningar och förfrågningar, behov av utbyte av komponenter och 

andra serviceinsatser när så behövts. Ibland kanske medlemsservicen till och med haft en 

”bredbandssocial funktion”!  Inom ramen för god medlemsservice ryms även 

ekonomihanteringen, där Nils-Ola Andersson är föreningens kassör och därmed också en 

utmärkt stödresurs för styrelsen. 

 

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett tack till alla de medlemmar som gett oss förtroendet 

att via TBN få jobba med bredbandsutvecklingen och därmed utvecklingen för alla andra 

verksamheter, företag och enskilda inom vårt landsbygdsområde, där kommunerna 

Vännäs, Vindeln och Umeå möts geografiskt. 

 

Varmvattnet den 17 mars 2014 

 

Styrelsen: 

 

Hans Weinehall Leif Carlsson  Mårten Edberg   

Thomas Hägglund  Bo Jonsson  Kenneth Lindberg   

Bo Nimrodsson Göran Sundqvist  Bo Vik 

  

Ersättare i styrelsen: 

Magnus Forsell  Anton Holmlund  Fredrik Nilsson   

Majlen Rehnman 

 

Bilagor: 

 

Resultat – och balansräkning 2013 

Revisionsberättelse avseende 2013 


