
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2019-03-25 
Närvarande:Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Lars Melert Tegab     

 Medlemsutveckling 

Medlemsutvecklingen fortsätter sakta, vi har nu 663 anslutningar.  

  

 Grävningsrapport  

Tegab har grävt cirka 4 km senaste månaden, samt blåst mycket fiber. 

. Under mars har de: 

 Grävt klart ute på Spången 

 Kommit under 45.an i Köpmannebro 

 Lagt den stora sjökabeln mellan Ryr och Spången  

Nu är det fyra grävlag samt ett lag som lägger sjökabel på gång. Arbetet fortsätter med: 

 Grävning Ryr upp mot Snäcke  

 Fortsatt grävningsarbete i Bränna 

 Fortsatt grävning ut på Dalsjövägen 

 Uppstart av nätet under april 

 

 Uppstart av nätet är planerat till 8 april 

All utrustning är klar för uppstart i Nodhuset. Vi har också klart leveransen för Triple Play. All 

planering pågår för uppstart under vecka 15. Det kommer sedan att ta april-maj för att koppla upp de 

anslutningar som är klara. Tegab kommer att starta arbetet så fort vi får klartecken från Scanova.  

Tegab kontaktar alla medlemmar innan uppstart. Det gör det via mail eller telefon. 

Första etappen som planeras starta upp vecka 15-17är inringad på kartan nedan: 

 
 

  Information från Telia inför uppstart Triple Play 

Bo, Jan och Christer träffade en representant för Telia, för att få mer information om hur uppstarten 

av Triple Play- abonnemanget går till. För mer information se: 

PM – ATT KOMMA IGÅNG MED TRIPLE PLAY  

Telias information inför uppstart av Triple Play 

Obs medlemmarna kan inte kontakta Telia innan de fått besked om uppstart av Tegab. 

 



 Samförläggning 

Sjökabel kommer att läggas inom delar av VA-området Upperud – Håverud före 1 april.  

 Upperud – Melleruds kommun ansvarar för arbetet med avloppsledningar. Upphandling före 

sommaren och planerad byggstart i höst.  

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

ansvarar för grävningsarbetet. Kartunderlag från Vattenfall klart. Uppehåll fram till 

sommaren. 

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

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

Uppehåll fram till sommaren.  

 Korndalsvägen Håverud – var inget större grävarbete så det blev ingen samförläggning  

 Stora  Hästön Köpmannebro – Vattenfall startar arbetet under våren, föreningen letar efter 

ett alternativ till samförläggning.  

 

 Ekonomi 

Bo redovisade kostnader och kassabehållning. Vid genomgång av byggkostnaderna ser vi att 

kostnaderna för sjökabel, borrningar under vägar och stora sträckor fiberblåsning av stamnätet, gör 

att budgetprognosen drar iväg. Vi behöver få med fler medlemmar, alternativt höja 

månadskostnaderna för att klara budget.  

 

 Årsmötet söndag 5 maj 13.00 - Föreningshuset 

Vi har årsmöte 5 maj  i Föreningshuset Åsensbruk.   

13.00 Årsmötes förhandlingar med information om läget med grävningsarbetet och ekonomin. 

14.30 Information om hur man kopplar upp sig mot Triple Play 

 

Bo, Jan och Christer förbereder mötet. 

 

Nästa styrelsemöte i samband med årsmötet 

 

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande  


