
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2020-09-15 
Närvarande: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Annika Karlsson. Thomas 

Johansson, Adjungerande Daniel Jensen, Jörgen Eriksson– Melleruds kommun 

 Medlemsökning 
Det tillkommer någon ny medlem per månad. Nu har vi över 710 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.  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 oktober/november, då nätet i princip ska vara färdigt. 
 
Vi har gjort ett riktat utskick till boende i Håverud, Upperud och Bränna om att det fortfarande finns 
möjlighet att gå med i föreningen och när föreningen kan tillgodoräkna sig statsbidraget. 
  

 Pågående grävningsarbete  
Under augusti/september har grävningsarbetet fortsatt och nu återstår: 

 Grävning kring Bäcken – Håverud och fram till Hökeliden 

 Två sträckor där vi väntar på besked från Lantmäteriet 

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

 Att starta upp arbetet ute på Östebo. 
 

 Återstående uppkopplingar 
Under augusti september har Håverud-Upperud – Liane kopplats upp. Vi har nu 80 anslutningar kvar 
att koppla upp. Under kommande veckor kommer cirka 30 nya anslutningar kopplas upp inom 
Upperud, Bäcken, Ulerud och Linddalen 
Etapp 3 – start under oktober med Östebo och Dalslandscenter 

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. 
 

 Årsmöte 27/9 – 13.00 Dalslands Center 
Vi gick igenom dagordningen och den information som ska läggas ut på hemsidan.  
 

 Förbättringar av Nodhuset 
Stig-Åke redovisade de offerter som han fått in angående förbättringar av Nodhuset. Dessa gällde 
Byte av entrédörr, igenmurning av extra dörr och fönster samt eventuellt extra isolering i tak. 
 
Vi beslutade att se över vårt hyresavtal och om vi kan få det som underhåll av fastighet. 
 

 Nästa styrelsemöte 
Vi träffas hos Annika 26/10 – 18.00 
 
Sammanfattat av Christer 


