
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2020-02-24 
Närvarande: Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson och Anders 

Dalbert. Adjungerande Daniel Jensen, Jörgen Eriksson – Melleruds kommun 

 Kommunens representanter 

Daniel Jensen och Jörgen Eriksson deltar som adjungerande i styrelsen. Det, som kommunens 

representanter enligt fullmäktiges beslut, för att bevilja kommunal borgen till föreningen. 

 Uppföljning av extra stämman 

Positiv respons från den välbesökta extrastämman. Mer information från stämman se hemsidan. 

 Ekonomi 

Bo redovisade uppföljning av ekonomin. Den extra anslutningsavgiften på 4 900 kr har börjat betalas 

in. Detta gör att vi har budget för att fortsätta och avsluta byggnationen av fibernätet.  

Styrelsen skriver på en förbindelse till Dalslands Sparbank att resterande statsbidrag används till 

återbetalning av lånet. 

 Pågående grävningsarbete (från byggmöte 25/2-20) 

Under februari har Tegab grävt 976 m. Det har varit 2 maskinlag igång och grävt från mitten av 

månaden. Viss fiberblåsning har också skett, samt inmätning av nätet. Arbetet som skett är: 

 Förläggning av sjökabel till Buterud 

 Samförläggning av kabelrör cirka 900 m med VA-arbetet  i Upperud 

 Färdiggrävning enskilda fastigheter i Sandviken, Ryr och Ulerud 

Planerat arbete i mars: 

 Förläggning av sjökabel till norra sidan i Snäcke 

 Blåsning av fiber till cirka 35 anslutningar och uppkoppling mot nätet, främst i Upperud på 

sidan med museet. 

 Start av grävning på Lianefjället och anslutning av Dalslands Center 

 Ny ansökan om utökat statsbidrag  

Föreningen ska komplettera ansökan av statsbidrag, så att föreningen får statsbidrag för hela 

byggkostnaden. Bo och Christer skriver en ny ansökan om utökat statsbidrag. 

 Ordinarie föreningsstämma 17/5 klockan 14.00 

Vi planerar att ha ordinarie föreningsstämma söndagen 17 maj i Kulturbruket. Sedvanliga 

årsmötesförhandlingar och information om planeringen av fortsatta arbetet meduppkoppling av 

anslutningar. 

 Bidrag från Västra Götalands Regionen 

Daniel tar reda på kommunens eventuella möjligheter att ansöka om bidrag från VG regionen för att 

stödja utbyggnad av stamledningar för fiber. 

 Nästa styrelsemöte   Vi träffas 23/3 kl 18.00 hos Bo          Sammanfattat av Christer 


