
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2018-11-26 
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert, Stig-Åke 

Almqvist, Jan Andersson och Christer Johansson.     

 Medlemsutveckling 

Medlemsutvecklingen fortsätter och idag har vi 653 anslutningar. Under november annonserade vi i 

Melleruds Nyheter inför grävarbetet i Bränna och Köpmannebro.  

 

 Grävningsrapport  

Tegab har grävt cirka 8,5 km i november. De har hittills lagt 16,4 mil kabel, inklusive sjökabel. Tegab 

har blåst ”stamfibern” i över 60% av det område som är grävt. De arbetar för fullt med att blåsa klart 

till fastigheterna, nu när de kommit under vägar och järnvägar. 

Under november har Tegab grävt: 

 Inom Bränna 

 Nästan klart ute på Ryr  

 Fram till Köpmannebro 

Tegab kommer, om tjälen tillåter det, att fortsätta i december gräva 

 Vidare i Bränna och Köpmannebro 

 Göra klart Pilgrimsleden ner till Havden 

 Göra klart kring de områden där de gått under vägar och järnvägar 

 Göra klart en del mindre områden som tidigare lämnats  

Målsättningen är att få klart ett så stort sammanhängande område som möjligt tills vi får ”lys” 

(bredbandsuppkoppling) på nätet. 

 

 Service och underhållsavtal för passivt bredbandsnät. 

Föreningen har skickat ut tre anbudsförfrågningar för service och underhåll. Vi har fått ett anbud. Vi 

har jämfört anbudet med andra föreningars avtal och det är, för föreningen, ett bra anbud. 

 

Styrelsen beslutade att anta anbudet och anlita Tegab för underhållet av vårt passiva bredbandsnät. 

 

 Samförläggning 

Vi har fått nya tillstånd för att gå under järnvägen norr om Håverud inom det område som vi 

samförlägger med Vattenfall. 

Vattenfalls grävningsarbeten i Håverud startar under december. Vi följer utveckling kring hur 

Vattenfall och Melleruds kommun kommer i gång med grävningsarbeten inom Upperud, Östebo och 

Norr om Håverud. Allt detta ska vara igång under nästa år.  

Lars och Stig-Åke ser över hur snart vi kan lägga vår sjökabel mellan Upperud –Bäcken. 

 

 Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal 

Vi fortsätter arbetet med markupplåtelseavtal efterhand som fibersträckningen blir klar. Tomas och 

Annika har följt upp med Tegab de avtal som återstår inom Köpmannebroområdet. Annika och Stig-

Åke följer upp avtalen för en ny sträckning upp mot Snäcke. 

Vi har också fått klart för markavtalen fram till Örs Fiber för eventuell anslutning till fiber via Örs 

Fiber. 

 

 

 

 Uppstart av nätet. 



Vi planerar att nå vår huvudanslutningspunkt för nätet i Köpmannebro under våren. För att kunna 

starta upp nätet tidigare väntar vi på besked från Zitius om datum för anslutning till Örs Fiber 

alternativt i Dalskog. Vi hoppas att kunna få en extra anslutning klar under januari för att sedan starta 

upp nätet inom det område där grävning och fiberblåsning är helt klar. 

 

 Ekonomi 

Vi har fortfarande en god inbetalning av insatsbeloppet. Kassan är god och räcker till 

grävningskostnaderna någon månader till, utan att vi behöver använda bankgarantin. 

 

 Uppläggning av medlemslistan i faktureringssystem - Pineskär 

Alla våra medlemmar är nu registrerade i vårt faktureringssystem som administreras av Pineskär – 

Dals-Ed.  

De medlemmar som inte aktivt valt tjänsteleverantör har registreras för alternativ B. Alternativ B 

innebär att medlemmen själv väljer tjänster via Z-market, med månadskostnaden 50 kr. 

Det är viktigt att medlemmarna anmäler aktiv mailadress till styrelsen.  

 

Nästa styrelsemöte        17/12 – 18.00 hos Anders.  

 

 

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande   


