
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2017-04-11 
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist, Anders 

Dalbert och Christer Johansson  

 Upphandling av Totalentreprenad 

Totalentreprenaden tilldelades Tegab. Övriga entreprenörer har fått svar på sina frågor kring 

upphandlingen. Tillsammans med Tegab kommer vi att informera om hur arbetet ska startas. 

 

 Utvärdering och beslut av Kommunikationsoperatör 

Anbuden till kommunikationsoperatör öppnades 23/3 – 17. Närvarande var Bo, Stig-Åke, Annika, 

Anders, Christer och Per-Anders. Vi gick vidare med de tre anbudsgivare som kommit in. Protokoll för 

öppnande av anbud fördes. 

Christer redovisade utvärderingen av de tre anbudsgivarna som Per-Ander gjort. Alla anbuden 

redovisar lägre kostnader än vad vi tidigare beräknat för Tripleplay anslutning 

Styrelsen beslutade enhälligt att välja anbudsgivare B. Föreningen kommer att skicka ut 

tilldelningsbeslut till anbudsgivaren onsdag 12/4. Per-Anders och Bo ansvarar för detta.  

Kontrakt med entreprenören kommer att skrivas så snart som möjligt. Vi kommer sedan att 

meddelas föreningens medlemmar innehållet i anbudet via hemsidan och månadsbrev. 

 

 Eventuella rabatter 

Vi har fått frågor om möjligheten att ansluta flera byggnader inom en fastighet i stället för att alla 

byggnader är anslutna till ett och samma nätverk. Ju fler anslutningar desto bättre för föreningen. 

Styrelsen beslutade att: 

En medlem som har flera byggnader på en fastighet i nära anslutning till varandra kan ansöka till 

föreningen om att betala 100% insatsavgift för första anslutningen och sedan 35% av insatsavgiften 

för övriga anslutningar inom fastighet. Medlem ansvarar själv för grävning av kabel inom fastigheten. 

Detta gäller även för ekonomibyggnader inom samma fastighet, om medlemmen vill ha separata 

anslutningar till dessa. 

Styrelsen beslutar om vilka avgifter medlemmen ska betala. 

 

 Ekonomitjänst 

Christer och Thomas fortsätter arbetet med att få fram en ekonomitjänst till föreningen. 

Arbetet klart till nästa styrelsemöte. 

 

 Rapport kring läget med markupplåtelseavtalen och fastighetsanslutningsavtalen. 

Arbetet med markupplåtelse avtalen på går fortfarande, men vi börjar klara med de mesta. Vi 

fortsätter kontakten med Vattenfall kring samförläggningar. Stig-Åke ansvarar för styrelsens 

kontakter kring avtal och priser med Vattenfall och samordning med Tegab. 

Vi har fått in över 60% av fastighetsanslutningsavtalen. 

 

 Medlemsvärvning 

Vi trycker upp ett informationsmaterial som ambassadörerna sprider inom sina områden. Christer 

återkommer med information till ambassadörerna om när materialet är klart. 

Ander ansvarar för Bränna som ambassadör. 

 Nästa styrelsemöte 

Tisdag 9/5 18.00 hos Stig-Åke         

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande   


