
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2019-05-27  
Närvarande: Bo Thorsenius, Christer Johansson, Stig-Åke Almqvist, Thomas Johansson, Anders Dalbert 

och Lars Melert Tegab     

 Konstituerande av styrelsen 

Styrelsen beslutar att konstituera styrelsen enligt: 

Ordförande och kassör – Bo Thorsenius 

Viceordförande – Thomas Johansson 

Sekreterare – Christer Johansson 

Övriga ledamöter – Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist och Anders Dalbert 

Firmatecknare var för sig - Bo Thorsenius och Christer Johansson 

Telias kontaktperson för fel på vårt nät - Stig-Åke Almqvist och Anders Dalbert 

 Medlemsutveckling 

Medlemsutvecklingen fortsätter sakta, vi har nu 670 anslutningar.   

 

 Förnyelse av styrelsen 

Vi diskuterade också hur vi i styrelsen kan arbeta för att rekrytera nya styrelsemedlemmar. Styrelsen 

behöver nya medlemmar, för att driva föreningen vidare när nätet är färdigbyggt. För att kunna 

behålla den låga månadskostnaden krävs det att det finns medlemmar som vill arbeta aktivt i 

styrelsen. 

 

 Ekonomi 

Bo redovisar ekonomiläget. Vi har nu nått 80% av statsbidraget och får inte ut resterande medel 

innan slutredovisningen.  Vi behöver nu utnyttja vår bankkredit. 

 

Styrelsen beslutar att Bo får mandat att kontakta banken, för att höja bankkrediten samt att Bo har 

styrelsens mandat att utnyttja krediten till beviljad nivå. 

 

 Nya medlemmar 

Styrelsen diskuterade kostnaderna kring nya medlemmar. 

 

Vid senaste styrelsemötet beslutade vi i styrelsen att från 15 juni betalar nya medlemmar hela 

kostnaden för att ansluta sig till nätet om kostnaden överstiger insatsbeloppet.  

Styrelsen fattar beslut om nya medlemmar och kostnaden för anslutningen vid varje styrelsemöte. 

 

 Grävningsrapport 

Under maj har Tegab grävt 4 km och blåst 3 km stamfiber och 12,8 km kundfiber.  

Tegab har gräv klart upp mot Snäcke och Ingribyn. De är också på god väg att få klart stora delar av 

Köpmannebro och även tagit sig ut på Vibergsön. 

.Tegab beräknar att gräva klart de flesta fastigheter som inte berörs av samförläggningarna innan 

augusti. Vi får inte lägga sjökabel innan 15 juli. Under juni fortsätter grävningen ut mot Guttvik. De 

sträckor som inte är klara kring Bränna och Hallersbyn ska också göras klart. 

Under hösten startar Tegab att gräva våra sträckor inom Håverud, Liane och Östebo, för att ha det 

klart när samförläggningsarbetet kring Upperud är klart. 

 

 



 

 Fortsatt uppkoppling mot nätet 

Vi har nu kopplat upp cirka 300 anslutningar och innan juni ska 400 medlemmar vara uppkopplade. 

Nätet har fungerat bra. Vi har haft en del bekymmer kring Telias uppkoppling av tidigare Telia 

kunder.  

Under kommande veckor kopplas de flesta anslutningarna upp inom Ingribyns- och Köpmannebros 

telestationer. 

Under juli – augusti kopplas övriga fastigheter upp som vi dragit fibernät till.  

 

 Samförläggning 

Melleruds kommun beräknar att gå ut med upphandlingsunderlaget för Va-nätet i Upperud i början 

av juni. Föreningen är helt beroende av detta beslut för veta när vi kan koppla området Håverud – 

Liane – Östebo. 

 

 Anbud angående revision 

Företaget Wi Audit har lämnat offert för revision av föreningens kassa. 

Styrelsen beslutar att anta anbudet. 

 

 Ansökan av utökning av fiberområdet 

Vi kommer att ansöka om ökat statsbidrag för de ökade kostnaderna på grund av ökat antal mil 

fibernät, ökad längd sjökabel och ökat antal anslutningar. 

 

Nästa styrelsemöte 

Vi träffas hos Anders 24/6 klockan 18. 000 

 

 

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande 


