
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2019-1021 
Närvarande: Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist och Anders Dalbert. 

 Ekonomi 

Bo redovisade att Sparbanken överväger att dra in sitt tidigare lånelöfte. Anledningen är att 

föreningen hittills har erhållit delutbetalningar på statsbidraget till så stor del att återstoden inte 

täcker vad banken lånat ut till föreningen.  

Grävkostnaden för de grävda/schaktade milen har ökat på grund av otillgänglig terräng I flera sjöar 

har dyrare sjökablar fått läggas och fiberledningarna har blivit längre och större än i 

förprojekteringen. Detta i vårt områden med glesbebyggelse har gjort att medlemmarnas 

insatskapital får svårt att räcka till. 

Föreningen har nu ansökt om utbetalning av ytterligare statsbidrag på 1 350 tkr 

Beslut: Styrelsen beslutar avvakta bankens besked innan ställning tas till återstående finansiering. 

 Grävningsrappor 

Från Tegab föreligger senaste grävrapporten som anger att ytterligare ca 7 km grävts och ca 7 ,5 km 

fiber installerats och blåsts. 3 grävlag har arbetet under oktober, samt ett lag som arbetat med 

blåsning 

Områdena kring Skållerud fram till Kroken har grävts klart. I Håverud är de två grävlag som gräver och 

arbetet beräknas vara klart under vecka 43. När Håverud grävts klart återstår Lianefjället, 

Hästön/Knutsdalen samt Snäcke och. Östebo. 

Tegab  har inte kunnat koppla upp Snäcke på grund av svårigheter att ta sig under vägen. Vi har 

beslutat att Tegab måste borra sig under vägen för att nå våra medlemmar. 

 Uppkoppling mot nätet 

Nu är över 480 medlemmar uppkopplade. Sedan förra styrelsemötet har sex medlemmar tillkommit 

jämte BRF:n i Gamla bruket i Upperud. 

 Samförläggning 

Samförläggningarna är äntligen på gång.  

Upphandlingen av Va-arbetet i Upperud är klart. Tegab har fått kontraktet. Grävningen kommer 

troligen att starta upp vecka 44 och börja vid reningsverket. Arbetet ska vara klart 20-06-30  

Trolk som gräver för Vattenfall har åter börjat gräva elledning i Håveruds området upp mot Buterud..  

 Lantmäteriförrättning Ransberg och Sandviken 

Den i somras påbörjade lantmäteriförrättningen i Ransberg och Sandviken har ännu inte slutförts. 

Inmätning av planerad grävsträcka skall ske inom kort 

 Besiktning av etapp 1   

Inplanerad slutbesiktning kommer att påbörjas inom kort. 

 Nästa styrelsemöte 

Vi träffas hos Thomas 18/9 klockan 18. 000 

 

Sammanfattat av Bo Thorsenius ordförande 


