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Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert, Stig-Åke 

Almqvist, och Christer Johansson. 

 Medlemsutveckling 

Medlemsutvecklingen fortsätter positivt och idag har vi 630 anslutningar.   

 Grävningsrapport från byggmöte 20/6 

Under juni har det gått trögt med grävningen. Detta för att Tegab stött på ett svårt område med 

sprängsten, områden med många ledningar att ta hänsyn till och att flera grävare varit frånvarande 

på grund av semester och sjukdom. 

Tegab bedömer trots detta att de fortfarande bara ligger en månad efter tidsplan. För att skynda på 

grävningsarbetet kommer Tegab att anlita ett extra grävlag med två mindre grävmaskiner för arbete 

inne i tätbebyggda områden. 

Planen framöver är: 

o Inom 14 dagar flyttas ett grävlag från Dalskogsområdet till Torgrinsbyn och börjar gräva upp 

mot Bränna. 

o Ett grävlag gör klart inom Lianeområdet under juli och flyttas sedan till Ryr. 

o Det nya grävlaget börjar med att göra klart Dalskogs samhälle i juli, för att sedan flytta upp 

till Bränna. 

o En grävmaskin fortsätter arbetet med att gräva klart mindre sträckor som inte är klara inom 

de tidigare grävda områdena. 

o Efter 15 juli börjar ett lag arbetet med att lägga sjökabel 

 Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal 

Thomas och Anders redovisade att de fått klart flera av de markupplåtelseavtal som fortfarande 

saknade, för att börja gräva upp till Bränna. Arbetet fortsätter med att få in avtal kring nya 

sträckningar som tillkommit med nya medlemmar. 

Vi beslutade att Annika och Stig-Åke planerar arbetet med ledningsdragningen i Köpmannebro 

tillsammans med Tegab. 

 Ekonomi 

Kassan är fortfarande god och räcker till fortsatt grävning flera månade, utan att använda 

bankgarantin. Vi har också fått de tre första utbetalningarna av statsbidraget.  

 Tjänsteavtal 

Cirka 500 avtal har kommit in. Föreningen behöver få in de återstående avtalen, för att kunna arbeta 

med registreringen av alla avtalen. Vi behöver ha detta klart under sommaren, för att kunna beställa 

utrustning till alla som valt alternativ A Triple Play och även för att förbereda ekonomitjänsten för 

inbetalning av kvartalsavgifterna när nätet kommit igång.  

 Samförläggning 

I veckan genomförs den arkeologiska utgrävningen i Upperud. När resultatet är klart fortsätter 

arbetet med upphandlingen av VA-ledning och ledningsrätt för arbetet.  

Vattenfall har klart med entreprenaden för grävning av ledningar i Håverud, där vi är med och 

samförlägger vårt fibernät. De börjar detta arbetet vecka 36.  

 

Nästa styrelsemöte        Augusti – tid och plats meddelas efter julis byggmöte.  

 

 

 

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande   


