
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2017-10-17 
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson,  Anders Dalbert och Christer 

Johansson. Lars Melert – Tegab   

 Lägesrapport grävning 

Arbetet kring Hökeberg och Östanå har kommit igång. De problem som uppstått har Tegab löst på ett 

bra sätt. Tegab har också börjat med borrning under vägar och vattendrag i området kring Nordkärr.   

Bo tar kontakt med en markägare kring markupplåtelseavtal. 

Tegab vill att alla fastigheter inom de områden där grävningen är klart gör klart anslutningen inne på 

tomten. Detta för att Tegab ska kunna komma igång med att blåsa fiber. 

 

 Fortsatt grävning efter Nordkärr – Östevatten. 

I november fortsätter grävningen från Ingribyn upp till Anolfsbyn och sedan vidare över Sandviken 

mot Hunnebyn, Låttsbyn och Backa.  

Christer och Bo ansvarar för utskick till markägarna och annons i Melleruds Nyheter. 

 

 Medlemsutvecklingen 

Medlemstalet ökar sakta men säkert. Idag har vi 539. Målet 600 verkar vara möjligt att nå. 

 

 Vägföreningsavtal 

Föreningen behöver se över att vi fått in avtal från de vägföreningar som berörs av vårt arbete. 

Thomas ser över vilka vägföreningsavtal vi har fått in och kontaktar ambassadörerna kring 

vägföreningsavtalen. 

 

 Ekonomi 

Bo redovisade det ekonomiska läget. Vi får stadigt in insatsavgiften och har en bra kassa för det 

fortsatta arbetet. 

Christer skickar en påminnelse till de medlemmar som inte betalat insatsavgift i september. 

 

 Nodhuset 

Föreningen kommer att kontakta kommunen för att besked kring ledningsrätt för Nodhuset. 

Annika och Thomas ansvarar för att föreningen får ett ledningsrättsavtal med kommunen.  

Tegab ansvarar för beställning av Nodhuset.  

 

 Inbetalning av tredje insatsen. 

31/1 – 2018 nästa inbetalning av 10 000 kr. Det är sista inbetalning för alla medlemmar som anmält 

sig före 1 oktober.  

Föreningen måste ha fått in insatsen för att kunna använda bankgarantin för det fortsatta byggandet 

av nätet. Bankgarantin gäller för en summa som motsvarar det statsbidrag vi fått beviljat. 

Bankgarantin betalas tillbaka när vi fått statsbidraget. 

När statsbidragen är helt utbetalda och projektet avslutat beslutar föreningsstämman om eventuell 

återbetalning av delar av insatsbeloppet till medlemmarna. 

 Nästa styrelsemöte        Tisdag 20/11 18.00 hos  Lars 

 

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande   


