
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2019-06-24 
Närvarande: Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Christer Johansson, Stig-Åke Almqvist, Thomas 

Johansson, Anders Dalbert och Lars Melert Tegab     

 Medlemsutveckling    

Medlemsutvecklingen fortsätter, vi har nu 674 anslutningar och flera nya är på gång.  

 Förnyelse av styrelsen 

Flera i styrelsen vill sluta när nätet är helt färdigt och slutredovisat. Efter det blir det en annan form 

av styrelsearbete, för att förvalta nätet och kunna behålla den låga månadskostnad som föreningen 

förhandlat fram. Vi hoppas att det finns medlemmar som kan tänka sig detta uppdrag och att de, 

under en period, vill vara med som adjungerande för att se vad arbetet innebär. Vi vill att 

intresserade hör av sig till Bo. 

 Ekonomi 

Bo redovisar ekonomiläget. Han har förhandlat med banken om att öka lånedelen och föreningen 

kommer att få besked om detta under de kommande veckorna  

 Nya medlemmar 

Styrelsen diskuterade kostnaderna för anslutning av två medlemmar som förhört som om 

förutsättningarna för att bli medlemmar före 15 juni. De gamla reglerna gäller för dem. 

 Grävningsrapport 

Tegab har främst arbetat med att få klart Vibergsön, vilket snart är klart. De har också grävt från de 

yttre fastigheterna på Guttvik fram till järnvägsövergången. Tegab har även tagit oss under vägen vid 

Hallersbyn. Det återstår lite arbete för att koppla samman nätet upp mot Ränsliden. 

Tegab har tre maskinlag igång fram till semestern. Under semestern kommer ett till två grävlag med 

mindre maskiner vara igång. Två lag blåser fiber. 

Under juli och augusti ska Tegab knyta samman de delsträckor och anslutningar som inte är klara, för 

att få klart så mycket som möjligt som återstår av området som inte berörs av samförläggningarna. 

Det kommer att återstå några korta sträckor där Tegab väntar på beslut om att få trycka ledning 

under vägar. Under september kommer de klara delarna av nätet att slutbesiktigas av en extern 

besiktningsman. 

Tegab har beställt förläggning av sjökabel i Åklång, Ånimmen kring Snäcke, Svärdsviken mot Gutvik 

och i Svansfjorden, för att nå återstående medlemmar i Köpmannebro. Förläggningen av sjökabeln 

ska komma igång i juli. 

 Fortsatt uppkoppling mot nätet 

Vi har nu kopplat upp cirka 300 anslutningar och under sommaren kommer över 100 anslutningar till 

att vara uppkopplade. Nätet har fungerat bra, men många medlemmar har haft bekymmer med att 

få Telias kundsupport att klara av att flytta över telefonuppkopplingar.  

 Samförläggning 

Melleruds kommun har lämnat ut upphandlingsunderlaget för Va-nätet i Upperud i början av juni. 

Anbuden öppnas 11 augusti. Föreningen är helt beroende av detta beslut, för att veta när vi kan 

koppla upp området Håverud – Liane – Östebo. Föreningen försökte få till stånd ett möte kring 

samförläggningarna med Melleruds kommun och Vattenfall inför sommaren, men det fanns ingen tid 

för detta. Vi planerar att få till stånd ett sådant möte direkt efter semestrarna. 

 Ansökan av utökat statsbidrag. 

Bo och Christer redovisade sitt arbete inför ansökan om ökat statsbidrag för ökade kostnader, på 

grund av kostnader för stamfiber, kablage, ökad längd sjökabel och ökat antal anslutningar.  

 

 



 Lantmäteriförrättning Ransberg och Sandviken 

Annika och Bo deltar i lantmäteriförrättningen 26/6 – 19 i Mellerud kring ledningsrätt för 

fiberdragning för några sträckor där föreningen inte fått markupplåtelseavtal. 

 

 Nästa styrelsemöte 

Vi träffas hos Bo 12/8 klockan 18. 000 

 

 

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande 


