
 

SOTENÄS FIBER 
Askum -Tossene – Sotenäs Fiber    

Fusionsplan 
 
Deltagande Föreningar 
 
Övertagande förening 
 
Sotenäs Fiber Ekonomisk Förening 
Organisationsnummer: xxxxxx-xxxx 
Styrelsens säte:  Sotenäs kommun 
 

Överlåtande Föreningar 
 
Askums Fiber Ekonomisk.Förening 
Organisationsnummer:769626-7728 
Styrelsens säte:  Sotenäs kommun 
 
Tossene Fiber Ekonomisk Förening 
Organisationsnummer 769624-0717 
Styrelsens säte: Sotenäs kommun 
 
 

Tidsplan 
Fusionen planeras vara avslutad och överlåtande föreningar upplösta senast 2024-01-01 

 
Särskilda omständigheter 
Askum Fiber har 17500 :- och Tossene Fiber 17100:- i kapitalinsats. Tossene Fiber har bättre ekonomi 
än Askum fiber. 
För att utjämna dessa skillnader föreslås att Askum fiber för över 400:- per medlem till reservfonden. 
Förfarandet resulterar i att ingen av föreningarna behöver göra någon utbetalning till medlemmar eller 
begära tillskott från medlemmarna inför fusionen 
 

Värdepapper med särskilda rättigheter 
Några värdepapper med särskilda rättigheter ingår inte i fusionen 

 
Styrelsernas redogörelser för fusionens lämplighet 
Förutsättningar 
De deltagande föreningarna har likvärdiga stadgar och likvärdiga förbindelser med medlemmar och 
markägare. Föreningarnas geografiska verksamhetsområde finns i samma kommun och gränsar till 
varandra. Den ena föreningen har 738 medlemmar + 20 extra anslutningar och 559 gruppavtal och 
den andra föreningen har 668 medlemmar med 324 gruppavtal  (tillsammans 1426 anslutningar)  
Båda styrelserna har svårt att rekrytera nya ledamöter . 
 



 

SOTENÄS FIBER 
Askum -Tossene – Sotenäs Fiber    

 
Förutsättningar efter fusionen 
 
 
Genom fusionen ökar förutsättningarna för: 

• Att förvalta verksamheten genom en mer professionell och effektivare organisation 

• Att kunna sammankoppla anläggningarna och få en ökad säkerhet i drift ( Robust Fiber) 

• Att bli en starkare part i förhandlingar gällande operatörer och andra leverantörer 

• Att långsiktigt behålla anläggningarna i lokalt ägande genom föreningsform  

De ekonomiska konsekvenserna för föreningarna 
 
Genom att två föreningar blir en kommer den sammanlagda kostnaden för administration att minska. 
Totalt minskar kostnaderna för redovisning, revision och försäkringar m.m.  Även avtal med 
leverantörer av olika slag förväntas kunna  bli förmånligare. 
 
Samtliga tillgångar och skulder i berörda föreningar ingår i fusionen. Övertagande förening står för 
fusionens kostnader. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för medlemmarna  
 
Medlemmarna påverkas indirekt av föreningens kostnadsminskning. Någon höjning av avgifter 
kommer troligen inte att behövas med anledning av fusionen. Insatsen kommer, efter justering av 
insatsen för medlemmarna i Askum Fiber Ek. Förening enligt beskrivning under särskilda förmåner, att 
vara densamma för samtliga medlemmar och med oförändrade villkor. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för borgenärer och tredje man 
 
Samtliga avtal och förbindelser, med markägare, operatörer och andra leverantörer i den överlåtande 
föreningen övertas av övertagande förening med oförändrade villkor. Även förpliktelser som gäller 
angående bidragsfinansierade nät kommer att fullföljas. Rättigheter och skyldigheter i förhållande till 
motparter i föreningarna kommer att bli oförändrade i sak. Någon risk för borgenärer föranleder inte 
övertagandet. 
 
Styrelsernas bedömning 
 
Styrelserna i berörda föreningar är eniga om att fusionen är lämplig att genomföra. 
 
 
 
  

 

 


