
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2020-02-24 
Närvarande: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson och Thomas Johansson. 

Adjungerande Daniel Jensen, Jörgen Eriksson – Melleruds kommun 

Via Skype Anders Dalbert, Annika Karlsson, Lars Melert 

 Medlemsökning 
Vi har fått flera nya medlemmar och har nu 708 anslutningar. 

 Ekonomi 
Bo redovisade uppföljning av ekonomin. Den extra anslutningsavgiften på 4 900 kr har i stor 

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

fibernätet. 

När vi stämmer av vår likviditetskalkyl så gör vi en bedömning mot att vår bankskuld ska vara betald 

juni 2023, då den kommunala bankgarantin upphör. I likviditetskalkylen för mars ser vi att vi har en 

positiv marginal för att klara detta. 

 Pågående grävningsarbete  
Under mars har Tegab främst arbetat med samförläggningen inom Va-projektet samt en del 

fiberblåsning.  

Samförläggningarna har kommit igång på alla områden: 

 Tegab har grävt fram till bostadsrättsföreningen i Upperud samt på Spången till båtklubben. 

 Vattenfall är klara med sina kabelarbeten och samförläggningsarbeten norr om Håverud över 

till Buterudssidan. 

 Vattenfall har startat arbetet med kabeldragning och samförläggning på Östebo. 

Resterande sjöledningar kring Upperud – Östebo, Håverud och Snäcke ska dras under vecka 13 och 

14. Under april kommer Tegab att komma igång med  

 Grävningsarbeten uppe på Lianefjället, 

 Få klart i Snäcke  

 Koppla upp fler anslutningar till nätet. 

 Uppföljning av delsträckor 
Styrelsen ser över hur några fibersträckor ska justeras och om vi ska undvika en mycket dyr sträcka. 

 Ansökan om utökat statsbidrag  

Föreningens ansökan till länsstyrelsen om statsbidrag för de ökade byggkostnaderna beviljades. 

 Ordinarie föreningsstämma 17/5 klockan 11.00 
Vi planerar att ha ordinarie föreningsstämma söndagen 17 maj. Obs tiden i Kulturbruket! Sedvanliga 

årsmötesförhandlingar och information om planeringen av det fortsatta arbetet med uppkoppling av 

anslutningar. Mer information i kommande månadsbrev om vi kan genomföra stämman i maj på 

grund av Corona. 

 Ansökan om stöd för stamledningen. 
Vi beslutade att skriva till Melleruds kom om att kommen ansöker till VG-region för stöd til kostnader 

för en stamledning mellan Köpmannebro och Nodhuset. Bo formulerar en ansökan. 

 Nästa styrelsemöte 

Vi träffas 27/4 kl 18.00 hos Thomas                                                     Sammanfattat av Christer 


