
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2020-06-29 
Närvarande: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Anders Dalbert, Annika Karlsson. 

Thomas Johansson, Adjungerande Daniel Jensen, Jörgen Eriksson – Melleruds kommun, Lars Melert 

Tegab 

 Medlemsökning 
Inga nya medlemmar. 

 Ekonomi 
Bo redovisade bokslutet för 2019.  
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. Vi kommer att göra en noggrannare avstämning 
av läget vid nästa kvartalsbetalning, då de nätet i princip ska vara färdigt. 

 Obetalda fakturor 
Vi följer månadsvis upp obetalda fakturor.  
Ordinarie föreningsstämma flyttas till hösten 
Vi har tidigare beslutat 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. 

 Pågående grävningsarbete  
Tegab har under juni grävt 1,8 km och blåst 9 km fiber. Det är en rad småsträckor som blivit klara. 
Tegab har ett maskinlag i gång och kommer att arbeta under sommaren. Blåsning av återstående 
sträckor sker etappvis.  Det som återstår nu är: 
En sträcka vid Sundsrud,  
Grävning kring Bäcken - Håverud 
två sträckor där vi väntar på besked från länsstyrelsen 
Samt tre sträckor som vi ska fatt beslut om hur och om vi kan ta oss fram. 
Att få klart det sista markägaravtalet ute på Östebo 

 Återstående uppkopplingar 
Etapp 1 – start 13/7 

 Upperud  Håverud upp till och med Glyckshult 

Etapp 2 – start 10/8 

 Bäcken 

 Lianefjället – Sundserud 

 Dalslands Center 

 Ulerud 

Etapp 3 – start 7/9 

 Lindalen 

 Östebo under förutsättning att vi klart det återstående markupplåtelseavtalet. 

Övriga fastigheter som inte är uppkopplade utanför dessa områden får meddelande från Teagab när 
den etapp de ingår i startas upp. 
Tegab kontaktar alla fastigheter för uppkoppling via mail där ni som medlem kan boka tid. Till de som 
inte har mai, ringer Tegab för bokning av tid för uppkoppling. 

 Uppföljning av delsträckor 
Styrelsen gick igenom arbetet för att få klart de återstående delsträckorna. 

 Nästa styrelsemöte 
Vi träffas hos Anders 10/8 – 18.00 
 
Sammanfattat av Christer 


