
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2020-06-01 
Närvarande på Teamsmöte: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Anders Dalbert, 

Annika Karlsson. Adjungerande Daniel Jensen, Jörgen Eriksson – Melleruds kommun, Lars Melert 

Tegab 

 Medlemsökning 
Vi får fortfarande nya medlemmar och räknar nu med 712 anslutningar. 
 

 Ekonomi 
När vi stämmer av vår likviditetskalkyl gör vi en bedömning mot att vår bankskuld ska vara betald i 
juni 2023, då den kommunala bankgarantin upphör.  I likviditetskalkylen för maj ser vi att vi att 
marginalen för att klara detta har ökat tack vare nya medlemmar 
 

 Obetalda fakturor 
Vi har halverat summan med obetalda fakturor, vilket är positivt. Ny faktura för tredje kvartalet 2020 
skickas ut till medlemmarna under veckan. 
 

 Pågående grävningsarbete  
Grävningsarbetet går framåt. Tegab har grävt över 3,5 km och blåst 4 km fiber. Det som blivit färdigt 
grävt är: 

 Lianefjället 

 Snäcke 

 Sista delsträckorna ute på Ryr  
Samförläggningarna på Östebo och Upperud börjar också bli klara. Under denna vecka kopplar Tegab 
samman vattenförläggningen från Spången upp mot Håverud. På Östebo har Vattenfall i princip klart 
med samförläggningen av vår fiber. På Östebo återstår för oss att få klart ett par markägaravtal innan 
vi kan börja blåsa fiber där. 
 
Vår planering för uppkopplingar av återstående anslutningar är att 

 Under juni koppla upp Snäcke-Ryr och Upperud 

 Under juli koppla upp Håverud – Lianfjället – Sundserud 

 Under augusti koppla upp Östebo, under förutsättning att markägaravtalen blir klara 

 Under september koppla upp återstående enskilda anslutningar där vi haft bekymmer att 
komma fram. 

 

 Uppföljning av delsträckor 
Christer redovisade planeringen för det fortsatta arbetet. 
 

 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 Melleruds 
kommun bidrar med lika stor del. Bo har åter kontaktat Melleruds kommune och föreningen kommer 
att få besked angående ansökan under juni. 
 

 Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via nätet 29/6 – 18.00   Plats meddelas senare   
Sammanfattat av Christer 


