
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2017-11-20 
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert och Christer 

Johansson. Lars Melert – Tegab   

 Medlemsutveckling 

Vi har haft en bra medlemsutveckling den senaste tiden . Idag är vi 562 medlemmar. Målet att bli 600 

medlemmar verkar vi kunna nå.  
 

 Fortsatt grävning i Låtsbyn och Anolfsbyn. 

Grävningen från Ingribyn upp till Anolfsbyn och sedan över Sandviken mot Hunnebyn, Låttsbyn och 

Backa beräknas vara klart i mitten av december. Nu har Tegab grävt nära 5 mil. 
 

 Nästa område blir kring väg 2218 

Nästa område som vi kommer att börja grävning är Tegen – Källhult – Ränsliden. Vi beräknar att 

grävningen startar i mitten av december. 

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

 Nodhuset 

Vi har preliminärt klart att föreningen får använda pumphuset mellan Köttsjön och Näsölen. Vi har 

inte klart med arrendeavtalet för att gå in i huset. 

Christer håller kontakten med Melleruds kommun kring nodhuset. 

Tegab kontaktar Melleruds kommun för att se standarden inne i pumphuset och vad som behöver 

göras för att använda huset som nodhus. 
 

 Arbete i vatten 

Vi har varit ut och fotograferat alla ställen där de planerade ledningarna i vatten går/upp i vatten. 

Handlingarna för att ansöka om arbete i vatten är klara. Tegab ansvarar för ansökningarna. 

Bo skickar in kartunderlag till Dalslands kanal med de sträckor som vi passerar kanalen för att få klart 

ett avtal. 
 

 Utbetalning av statsbidrag 

Bo har gjort klart med ansökan om utbetalning av statsbidrag. Vi kommer att söka utbetalning av 

statsbidrag efter varje byggmöte med Tegab. Handläggningstiderna för utbetalningen beräknas till 

minst 4 månader. 
 

 Inbetalningsplan nya medlemmar från december. 

Vi beslutad att medlemmar som anmäler sig efter 1 december betalar insats efter en ny 

inbetalningsplan 

Vid anmälan 5 000 kr och 500 kr för medlemsavgift för 2018 

31/3 – 2018 betalas 10 000 kr 

31/5 – 2018 betalas 10 000 kr 
 

 Kvittens för inbetald insatts. 

Flera medlemmar har hört av sig om att få någon form av bekräftelse på att hela insatsbeloppet har 

kommit in till föreningen. Under våren kommer föreningen dela ut en skriftlig intyg på inbetald 

insats. Innan medlemmarna har fått intyget skickar Christer ut mailbekräftelse till medlemmar när 

hela insatsbeloppet betalats in. 
 

 Nästa styrelsemöte        Tisdag 18/12 18.00 hos  Bo 

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande   


