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 Medlemsutveckling 

Medlemsutvecklingen fortsätter positivt och idag har vi 646 anslutningar.   

 

 Grävningsrapport  

Tegab har grävt cirka 1,2 mil under september. Vi har hittills lagt 14 mil kabel inklusive sjökabel.  

Under september har Tegab grävt: 

 klart halva Ryrhalvön,  

 runt Bränna och nu på väg mot Hjärterud.  

 klart det mesta i och kring Dalskog.  

Vi fortsätter grävningen mot Köpmannebro från Ryrhalvön. Mindre maskiner kommer att fortsätta 

gräva inne i Bränna och inom naturreservaten på Ryr. 

 

 Samförläggning 

Föreningen kommer att skicka ut information om samförläggning av fiber och el till fastigheterna i 

Östebo. När arbetet är med samförläggningen på Östebo är klar,t kommer fiber att vara det bästa 

långsiktiga alternativet för alla fastigheter på Östebo. 

Melleruds kommun startar upp arbetet med VA-ledningen kring Upperud under oktober.  

Stig-Åke och Tegab samverkar med Melleruds kommun och Vattenfall kring samförläggningen inom 

området Håverud, Upperud och Östebo. 

Arbetet inom området kommer att ske i olika etapper och vi kommer att följa utvecklingen. 

Skålleruds fiber kommer troligen, inom samförläggningsområdena, att starta upp nätet i olika 

etapper, efterhand som vi får klart mindre områden mot vårt nodhus. 

 

 Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal 

Nu när Vattenfall skickat ut avtal för sträckorna ute på Östebo där vi ska vara med i samförläggning, 

skickar vi också ut avtalen för samma sträckor.  

Vi diskuterade alternativa vägar för att komma fram till Köpmannebro.  

 

 Uppstart av nätet. 

Vi kommer att se över möjligheten att få en extra anslutning till vårt nät från ett alternativt håll, för 

att så snart som möjligt kunna starta upp de områden där vi är helt klara. Efter det kan vi starta upp  

efterhand som vi får olika områden klara. Det är också en säkerhet för framtiden att ha två 

anknytningspunkter för vårt fibernät. 

 

Just nu bromsas arbetet av att vi inte fått alla tillstånd för att komma under vägar och järnvägar. Vi 

kan också bli tvungna att hitta alternativa vägar för att komma fram till Köpmannebro och måste då 

beställa mer sjökabel.  

Vi kommer också se över vilka sträckor som vi måste söka ledningsrätt för. 



   

 Förlängd tid för slutdatum 

Länsstyrelsen har bifallit föreningens ansökan om förlängning av projekttiden. 

 

 Ekonomi 

Kassan är fortfarande god och räcker till fortsatt grävning några månader till, utan att vi behöver 

använda bankgarantin. 

 

 Anbudsförfrågan om ”Service och underhållsavtal för passivt bredbandsnät” 

Vi skickar ut en anbudsförfrågan angående service och underhåll av vårt nät när det är igång. Vi 

skickar förfrågan till minst tre olika företag. 

Vi behöver  

 Tjänsteleverantörsavtalen 

Nu har vi fått klart nära 600 avtal om tjänsteleverantör. 

Jan, Bo och Christer träffar redovisningsfirman Pineskär onsdag 26/9, för att lämna över uppgifterna 

om vilket avtal medlemmarna valt. Pineskär kommer sedan att ansvara för all fakturering efterhand 

som vårt nät startas upp. 

De medlemmar som ännu inte valt avtal ska så snart som möjligt skicka in sitt val till Christer 

Johansson via  

 Mail: cjtorsbyn@gmail.com 

 Brev: Christer Johansson, Töresbyn 5, 464 94 Mellerud. 

 

 

Nästa styrelsemöte        22/10 – 18.00 hos Bo.  

 

 

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande   
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