
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2020-08-17 
Närvarande: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Anders Dalbert, Annika Karlsson. 

Thomas Johansson, Adjungerande Daniel Jensen – Melleruds kommun 

 Medlemsökning 
Tre nya medlemmar har kommit med i Håverud. 

 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.  Just nu ser det ut som vi behöver få in några fler 
medlemmar, för att klara avbetalningen på tre år. Vi kommer att göra en noggrannare avstämning av 
läget vid nästa kvartalsbetalning, då de nätet i princip ska vara färdigt 
Vi beslutade att göra ett riktat utskick till boende i Håverud, Upperud och Bränna om att det 
fortfarande finns möjlighet att gå med i föreningen och tillgodoräkna sig statsbidraget. 
Christer ansvarar för att skriva ett brev – Annika ser över adressregistret. Anders går runt och pratar 
med boende i Bränna. 

 Pågående grävningsarbete  
Under sommaren har grävningsarbetet fortsatt och nu återstår: 

 Grävning kring Bäcken - Håverud 

 Två sträckor där vi väntar på besked från Länsstyrelsen 

 Tre sträckor som vi ska fatta beslut om hur och om vi kan ta oss fram. 

 Att få klart det sista markägaravtalet ute på Östebo. Vi hoppas detta blir klart under 
september 

 Återstående uppkopplingar 
Under sommaren har Håverud-Upperud kopplats upp. Vi har nu 100 anslutningar kvar. På grund av 
sjukdom har uppkopplingsarbetet försenats.  
Etapp 2 – start början av september: 

 Bäcken 

 Lianefjället – Sundserud 

 Dalslands Center 

 Ulerud 

Etapp 3 – start under september 

 Lindalen 

 Östebo, under förutsättning att vi får 

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 mail, ringer Tegab för bokning av tid för uppkoppling. 

 Vägföreningar 
Uppföljning av nöjdförklaringar. Stig-Åke och Lars arbetar med detta. 

 Årsavgift för 2020 
Styrelsen bestämde att fakturera medlemmarna för en årsavgift på 200 kr enligt stämmobeslutet 
2019. Avgiften faktureras i samband med fakturan för kvartal fyra. Beslutet om årsavgiften tas upp 
vid stämman 27/9. 

 Årsmöte 27/9 – 13.00 Dalslands Center 
Vi beslutade att genomföra årsmötet söndag 27 september 13.00 i Dalslands Center. Vi kommer att 
uppmana medlemmarna att inte komma fler än 1 från hushållet och att man kan representera flera 
medlemmar så vi klarar att hålla mötet Coronasäkert. Tanken är att enbart ta upp de nödvändigaste 
frågorna för årsmötet, för att sedan kunna hålla ett mer informativt möte för alla medlemmar till 
våren, om Coronarestriktionerna är över. 

 Nästa styrelsemöte 
Vi träffas hos Christer 15/9 – 18.00 
Sammanfattat av Christer 


