
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2019-02-25 
Närvarande:Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Lars Melert Tegab     

 Medlemsutveckling 

Medlemsutvecklingen fortsätter sakta, vi har nu 659 anslutningar.   

 Grävningsrapport  

Tegab har i stort sett haft uppehåll i grävandet på grund av tjälen och har grävt cirka 1,6 km senaste 

veckan: 

Tegab har blåst stora sträckor fiber och arbetar med att få ihop en så stor del som av de grävda nätet  

inför uppstarten i vår. 

Under mars är tre grävlag samt ett lag som lägger sjökabel på gång. De ska arbeta med: 

 Klart kring Heden för att sedan fortsätta med Ryr – Snäcke 

 Fortsatt grävningsarbete i Bränna 

 Fortsatt grävning ute på Spången och sedan ner mot Köpmannebro -  Guttvik 

 Förläggning av sjökabel i Köpmannebroområdet. 

 Uppstart av nätet är planerat till 8 april 

Scanova har lovat att vi ska ha ”lys” i nätet i 8 april och då startar installationen av mediaomvandlare 

i alla uppkopplade fastigheter. Tegab ansvarar för detta och kommer också då att dela ut utrustning 

till alla som valt Triple Play. Uppstarten kommer att pågå under april och maj, parallellt med fortsatt 

grävningsarbete.  

Tegab kommer att använda ett bokningsprogram i kontakt med medlemmarna för installation av 

mediaomvandlaren. Bokningen sker via ett mail som skickas till alla medlemmar inom ett delområde. 

Medlemmar som saknar mailadress kontaktas via telefon. 

I samband med installation av mediaomvandlaren delar Tegab ut ett intyg på inbetald insatsavgift i 

föreningen samt utrustning till de som valt Triple Play.  

 Samförläggning 

Planeringsarbetet för flera av samförläggningsområdena pågår för fullt. 

 Upperud – Melleruds kommun ansvarar för arbetet med avloppsledningar. Byggstart och 

entreprenörer är inte klara. Detaljprojektering pågår.  

 Östebo-Upperud - Vattenfall ansvarar för dragningen av elledningar. Projektering klar. Trolk 

ansvarar för grävningsarbetet. Kartunderlag från Vattenfall klart. 

 Håverud – Buterud. - Vattenfall ansvarar för projektet och grävningsarbetet har startat med 

en sträcka kring Sundserud- Kolserud. För entreprenadarbetet ansvarar firman Trolk. 

 Korndalsvägen Håverud – Melleruds kommun arbetar med VA-nät på grund av vattenskada 

 Stora  Hästön Köpmannebro – Vattenfall ansvarar  

 Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal 

Annika och Thomas har gått igenom de avtal vi fått in och gjort en sammanställning.  

Annika har gjort klart ansökan om ledningsrätt för två fastigheter. 

 Ekonomi 

Bo redovisade kostnader och kassabehållning. Föreningens kassa räcker för fortsatt arbete någon 

månad till, utan att använda bankgarantin. 

 Äldredagar 14 och 15 mars 

Christer och Bo medverkar en del av dagarna och informerar om Skålleruds Fiber  

Nästa styrelsemöte 25/3 hos Annika 

 

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande  


