
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2020-12-21 
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 det inte tillkommit några 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. Det är beroende på hur snart vi kan klara av slutredovisningen till Länsstyrelsen och få ut 
statsbidragen för att betala av delar av våra banklån. Detta för att få ner räntekostnaderna på lånen. 
 

 Pågående arbete  
Under december har inget grävlag varit igång. Tegab har lagt ut återstående sjöledningar och kopplat 
upp medlemmar ute på Östebo. 
 
Återstående arbeten är att göra klart kring sjöledningarna och kundinkopplingar, samt inmätning av 
fibernätet. Dessutom lite schaktning till vid Dalsland Center. 
Samtliga arbeten beräknas vara klara under januari. 
 

 Återstående uppkopplingar 
Vi har nu 690 aktiva anslutningar och det återstår 25 stycken 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 under januari. 
 

 Förvaltningsplan 
Styrelsen beslutade att anta förvaltningsplanen för 2021. Planen läggs ut på föreningens hemsida 
 

 Skador i kablar mellan uteboxen och mediaomvandlaren 
Christer redovisade för föreningen de synpunkter som kommit in från två medlemmar.  
 

 Facebooksidan 
En medlem har startat en Facebooksida där medlemmarna kan ge varandra stöd i olika frågor. Sidan 
ersätter inte hemsidans anvisningar om hur medlemmarna ska felanmäla. Styrelsen ska följa upp hur 
de övriga föreningarna i Mellerud arbetar med sina Facebooksidor. 
 

 Tidningsartikel Melleruds Nyheter 
Bo informerade styrelsen om en artikel om föreningen som kommer i Melleruds Nyheter. 
 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via Teams den 18/1 – 18.00 
Sammanfattat av Christer 


