
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2020-04-27 
Närvarande på Teamsmöte: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Anders Dalbert, 
Annika karlsson och Thomas Johansson. Adjungerande Daniel Jensen, Jörgen Eriksson – Melleruds 
kommun, Lars Melert Tegab 
 

 Medlemsökning 
Vi får fortfarande nya medlemmar och räknar nu med 710 anslutningar. 
 

 Ekonomi 
När vi stämmer av vår likviditetskalkyl gör vi en bedömning mot att vår bankskuld ska vara betald juni 
2023, då den kommunala bankgarantin upphör.  
I likviditetskalkylen för april ser vi att vi har en positiv marginal, för att klara detta. Vi räknar också 
med ett överskott från nya medlemmar, men har inte med det i kalkylen innan deras insatsavgift har 
betalats in.  
 

 Obetalda fakturor 
Vi ser att det är många medlemmar som inte betalat fakturan för andra kvartalet. Detta beror nog på 
att fakturan kan ha hamnat i skräpposten. Pineskär kommer att i slutet av veckan skicka ut en ny 
faktura för andra kvartalet till de medlemmar som inte betalat. 
 

 Pågående grävningsarbete  
Under mars och april har ett maskinlag och en tekniker varit igång. Tegab har: 

 Grävt cirka 1 000 meter schakt  

 Lagt drygt 3300 meter sjökabel 

 Blåst cirka 1500 meter stamfiber och cirka 3000 meter kundfiber. 

 En del fastigheter har anslutits till nätet.  

 Samförläggning med VA och el har pågått i Upperud. 
 

Näst sista veckan i april startade det sista stora grävningsarbetet med att få klart på Lianejfället. 
Samförläggningsarbetet ute på Östebo har också kommit igång.  
Under maj börjar arbetet med att knyta ihop de återstående sträckorna och blåsa fiber, för att sedan 
under juni börja koppla upp så många av de återstående fastigheterna som möjligt. 
 

 Uppföljning av delsträckor 
Christer redovisade planeringen för det fortsatta arbetet. 
 

 Uppkopplade anslutningar 
Idag har vi kopplat upp 488 anslutningar. Det återstår att koppla upp 218 anslutningar. Under 
kommande veckor kommer Tegab att koppla upp cirka 15 anslutningar.  
 

 Ordinarie föreningsstämma flyttas till hösten 
Vi beslutade att flytta ordinarie stämma till början av hösten. Vi meddelar datum så snart vi vet att 
det är tillåtet att ha samlingar med mer än 50 personer. 
 

 Ansökan om stöd för stamledningen. 
Bo har skickat in en ansökan till Mellerud Kommun om stöd till kostnader för en stamledning mellan 
Köpmannebro och Nodhuset. VG-regionen bidrar med kostnader för stamledningar om kommunen 
bidrar med lika stor del. 
 

 Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via nätet 18/5 – 18.00  Sammanfattat av Christer 


