
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2020-10-26 
Närvarande på Teams: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Annika Karlsson., . 

Anders Dalbert, Adjungerande Jörgen Eriksson– Melleruds kommun 

 Konstituerande av styrelsen 

Styrelsen beslutar att konstituera styrelsen enligt: 

Ordförande och kassör – Bo Thorsenius 

Viceordförande – Thomas Johansson 

Sekreterare – Christer Johansson 

Övriga ledamöter – Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist och Anders Dalbert 

Adjungerande – Daniel Jenssen och Jörgen Eriksson –Melleruds kommun 

 

Firmatecknare var för sig - Bo Thorsenius och Christer Johansson. Hela styrelsen tillsammans är också 

firmatecknare. 

Telias kontaktperson för fel på vårt nät - Stig-Åke Almqvist  

Markägarfrågor – Annika Karlsson 

 Medlemsökning 
Det tillkommer någon ny medlem per månad, oftast i samband med ägarbyten. 
 

 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. Det ser fortfarande ut som våra kalkyler håller. 
 

 Pågående grävningsarbete  
Tegab har grävt 1 245 mete under oktober. Arbetet har främst skett i Östebo och Hökeliden, där nu 
all schaktning är klar. Tegab har gjort klart inomhusdragningen i Dalsland Center. 
Stamfiber är blåst cirka 900 meter och kundfiber cirka 2800 meter. 
Ett maskinlag har varit igång. För närvarande är inget grävlag igång, då det för tillfället inte är aktuellt 
med mer grävningsarbete. 
 
Återstående arbeten är främst några sjökablar (4 sträckor på 3 olika platser) samt kundinkopplingar. 
Dessutom lite schaktning till verkstaden vid Dalsland Center och eventuellt till Campingen i Håverud. 
Samtliga arbeten beräknas vara klara i början/mitten av december. 
 

 Återstående uppkopplingar 
Vi har nu 640 aktiva anslutningar och det återstår 75 anslutningar att koppla upp. Tegab är i full gång 
med återstående uppkopplingar. Föreningen fakturerar medlemmar där vi är klara till tomtgräns, 
men som inte kan koppla upp på grund av att det inte är färdigt inne på medlemmens tomt. 
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. 
Vi har cirka 10 anslutningar som inte kommer att kunna bli klara. Föreningen kommer under 
november kontakta dessa medlemmar för att informera om läget. 
 

 Försäkring 
Bo har tagit in offerter på försäkring för föreningens anläggningar och ansvarsförsäkring för styrelsen. 
Bo redovisade innehåll och kostnader. 
 
Vi beslutade att anta offerten från Länsförsäkringar. 
 



 Förbättringar av Nodhuset 
Föreningen har inte fått svar angående byte av entrédörr, igenmurning av en dörr och fönster samt 
eventuellt extra isolering i tak. 
Vi beslutade att Stig-Åke tar förnyad kontakt. 
 
Stig-Åke redovisade offerter för värme/kylluftpump samt larm/brandövervakning. 
Vi beslutade att anta respektive offert som Stig-Åke redovisade. 
 

 Förvaltningsplan 
Christer och Bo har tillsammans med föreningens konsult PA Andersson påbörjat arbetet med 
förvaltningsplan och övriga dokument som föreningen ska ha klart inför slutbesiktning och avslutning 
av projektet. Dessa ska vara klara, för att föreningen ska kunna lyfta återstående statsbidrag. 
Vi gick igenom första utkastet till förvaltningsplan.  
 

 Skador i ett kopplingsskåp 
Ett tiotal medlemmar har under helgen 24-25 oktober hört av sig till olika medlemmar i styrelsen om 
att de förlorat kontakten med nätet. 
Tegab startade felsök omedelbart måndag morgon och hittade felet i ett kopplingsskåp där möss 
hade förorsakat skador på över 80 fiberkablar. Felet åtgärdades under måndagen. 
Vi diskuterade hur vi går vidare för att undvika liknande skador och hur medlemmarna ska anmäla fel 
när deras operatörer ser att de inte har kontakt med fastigheten. 
 
Vi beslutade att: 
Stig-Åke och P-A följer upp tillsammans med Tegab hur vi säkrar kopplingsskåpen. 
Christer förtydligar hemsidans uppgifter kring support. Det ska tydligt framgå att felanmälan av 
teknisk orsak enbart ska ske till en ansvarig. Detta för att föreningen snabbt ska ha en tydlig bild om 
ett eventuellt fel uppstår. 
 
Se bilaga till protokollet: – Text support hemsidan 
 

 Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via Teams den 24/11 – 18.00 
Sammanfattat av Christer 



 

Supportfrågor vid bekymmer kring uppkoppling och fakturafrågor. 

Det är alltid den operatör man valt som ska kontaktas först. Det är antingen Telia eller om man valt 
någon annan operatör via Z-market. 
 
Vid kontakt med föreningens representanter använd mail/sms. Då blir ert ärende tydligt anmält. 
Glöm inte att ange namn och adress, samt helst också medlemsnummer 
 

Vid bekymmer med att aktivera anslutningarna vid uppstart av abonnemanget 
Kontakta  Telias support 020-202070. 
Hjälper inte det kontakta Christer Johansson via mail eller sms. 
Mail: cj.torsbyn@gmail.com                                                    tel: 070-6773064 

 
Vid avbrott efter uppkoppling 

1. Dra ur elkontakterna till mediaomvandlaren och routern, vänta 10 minuter innan ni startar om. 
Hjälper inte detta: 

2. Kontakta Telias support 020-202070, eller er operatör om ni valt någon annan än Telia.  
3. Om Telias/er operatörs support inte får kontakt med er utrustning  

kontakta Stig-Åke Almqvist via mail eller sms, som kontaktar Tegab för kontroll.:  
Mail  stigakealmqvist@telia.com            tel: 070-5098570 
 

Frågor kring fakturering. 
Kontakta Bo Thorsenius via mail eller sms. 
Mail:  thorsenius@telia.com                      tel: 070-3334821 
 
Faktura via brev. 
Fakturan kommer normalt som ett mail från Pineskär. Vill ni ha fakturan som brev kostar det 20 kr i 
avgift.  
Kontakta Marika Gudmundsson Olsson på Pineskär för att få fakturan via posten. 
Mail marika@pineskar.se                            tel 0534-12640 

 
Markägarfrågor 
Frågor  som rör markavtal och andra frågor som du som markägare har kring föreningens fiberledning. 
Kontakta: Annika Karlsson via mail eller sms. 
Mail annikaiklappesnas@gmail.com           tel 070-1620367 
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