
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2020-11-24 
Närvarande på Teams: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Annika Karlsson., . 

Anders Dalbert, Adjungerande Daniel Jensen och Jörgen Eriksson– Melleruds kommun 

 Medlemsökning 
Den senaste månaden har vi fått fyra nya medlemmar. 
 

 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 kan 
klara detta. 
 

 Kundreskontra 
Anders följer upp de medlemmar som ligger efter med betalningar. De flesta svarar positivt och att 
de av någon orsak missat räkningen. 
Vi har en medlem som hela tiden legat efter med betalningarna trots påminnelser och flera kontakter 
från föreningen. 
 

 Pågående arbete  
Under november har inget grävlag varit igång. Anslutningar ute på Östebo har gjorts klart, samt 
anslutningar för alla Ecoventures hus vid Sundserud. Inmätningen av nätet har fortsatt. 
Stamfiber är blåst cirka 1 600 meter och kundfiber cirka 3 600 meter. 
 
Återstående arbeten är främst några sjökablar (4 sträckor på 3 olika platser) samt kundinkopplingar. 
Dessutom lite schaktning till verkstaden vid Dalsland Center. 
Samtliga arbeten beräknas vara klara i början/mitten av december. 
 

 Återstående uppkopplingar 
Vi har nu 680 aktiva anslutningar och det återstår 40 anslutningar att koppla upp. Tegab är i full gång 
med de återstående. Föreningen fakturerar medlemmar där vi är klara till tomtgräns, men som inte 
kan kopplas 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. 
 
 

 Förvaltningsplan 
Christer och Bo har ställt samman förslag till förvaltningsplan inför beslut på nästa styrelsemöte.  
 

 Skador i kablar mellan uteboxen och mediaomvandlaren 
Några medlemmar har fått kabeln som går mellan uteboxen och mediaomvandlaren skadad av möss. 
Detta är en kostnad som betalas av medlemmen.  
Se anslutningsavtalet 

§ 4 Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom fastigheten. 
 
 

 Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via Teams den 21/12 – 18.00 
Sammanfattat av Christer 


