
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2018-02-12 
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert, Stig-Åke 

Almqvist och Christer Johansson. 

 Medlemsutveckling 

Medlemsutvecklingen fortsätter positivt och idag har vi 583 anslutningar. Vi har gått ut med infobrev 

i Ingribybro och Dalskog. 

 

 Ekonomi 

Vi har en fortsatt bra inbetalning av insatsavgifterna, så kassan är för tillfället god. Vi kan betala 

grävkostnaderna några månader till, sedan hoppas vi att delutbetalningarna av statsbidraget 

kommer igång. 

 

 Telestationerna i Ingribyn och Köpmannebro stängs 

Telia har informerat abonnenterna till  telestationerna i Ingribybro och Köpmannebro att dessa 

stationer stängs 19.06.03.  

I infobrevet från Telia informerar de att abonnenterna kan byta till mobilt bredband. Det Telia inte 

upplyser om är vilken täckning som finns i området och vad månadskostnaderna blir. 

Månadskostnaderna för tjänster motsvarande vårt erbjudande om Triple Play kommer att hamna på 

mellan 500 kr – 800 kr/månad. Detta innebär att en anslutning till Skålleruds fiber tjänas in rätt 

snabbt, samt att man har en säker uppkopplingshastighet via fiber. 

Vi delar ut ett flygblad i Köpmannebro med information om att stationen läggs ner och att 

kostnaderna för mobilt bredband innebär höga månadskostnader. 

Vi beslutade att: 

 Christer gör iordning ett flygblad 

 Stig-Åke delar ut 

 

 Fortsatt grävning Högsbyn. 

Tegab har grävt nära 8 mil och är klara fram till Dalskog från Flathult. Nu flyttas maskinerna upp till 

Högsbyn och de börjar gräva därifrån mot Dalskog.  

Vi beslutade att få klart utskicket med markupplåtelsevtalen till markägarna inom de områden vi 

håller på med just nu.  

Vi beslutade att Bo, Lars och Christer planerar utskicket i samband med nästa byggmöte 20/2. 

 

 Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal 

Vi såg över läget kring fortsatt arbete med markupplåtelseavtal och vilket område som blir nästa 

grävområde. 

 

 Markupplåtelseavtal för Köpmannebroområdet 

Vi behöver få hjälp med att få klart markavtalen inom Köpmannebroområdet. 

I dagsläget saknar vi 23 avtal. Vi planerar under mars att: 

 Lars ser över ledningsdragningen inom området. 

 Utifrån Lars översyn ser Annika över kartunderlagen och vilka avtal som behöver 

kompletteras. 

 Christer skriver till medlemmarna i Köpmannebro och hör om några kan hjälpa till med 

markupplåtelseavtalen 

 När detta är klart kallar vi till ett möte med ambassadörer och andra intresserade från 

Köpmannebro 



 

 

 Inför stämman  8 april 13.00 i Kulturbruket 

Bo har haft kontakt med valberedningen som kommit igång med sitt arbete. 

Efter stämman informerar vi om TriplePlay-tjänsten och vad valen av tjänsteleverantörer innebär. 

 

  Avtal för val av tjänsteleverantör 

Vi har gjort klart ett avtal för val av tjänsteleverantör. Tillsammans med avtalet skickar vi med bilagor 

med ”Villkor för tjänsteavtalet” och ett ”Pm kring avtalet.” Avtalet ska skrivas under av 

medlemmarna och skickas in till Christer under våren.  

Medlemmarna ska skriva under ett avtal för varje anslutning/abonnent. Utskrivna avtal med bilagor 

kommer att finnas på Medborgarkontoret under mars. Avtalen finns också att hämta hem från 

hemsidan. 

  

 Samförläggningarna kan dra ut på tiden 

Melleruds kommun och Vattenfall är inte klara med sina upphandlingar och det kommer troligen 

innebära att all fiberdragning inte blir klar under hösten. Blir vi inte klara i området kring Håverud 

och Östebo på grund av detta, kommer vi starta upp övriga delar av vårt nät och vänta med dessa 

områden. 

 

Nästa styrelsemöte        Måndag 19/3 18.00 hos Anders 

 

 

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande   


