
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2021-10-07 
Närvarande: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Annika Karlsson, Thomas 

Johansson, Anders Dalbert och Caroline Falk. Adjungerande Jörgen Eriksson– Melleruds Kommun 

 Konstituering av ny styrelse 
Vi beslutade följande: 
Ordförande Thomas Johansson 
Kassör Caroline Falk 
Sekreterare Christer Johansson  
Vice ordförande Annika Karlsson 
Teknikansvarig Stig-Åke Almqvist 
Kartansvarig, inklusive ansvarig för markupplåtelseavtal Annika Karlsson 
Övriga ledamöter Anders Dalbert och Bo Thorsenius 
 
Firmatecknare: 
Firmatecknare var för sig Thomas Johansson, Caroline Falk- Bo Thorsenius och Christer Johansson. 
Hela styrelsen tillsammans är också firmatecknare 
 
Fasta arvoden betalas ut kvartalsvis i efterskott enligt föreningsstämmans beslut. 
 

 Ekonomi 
Bo redovisade kassan. Vi följer den likviditetsplan vi har upprättat och beräknar att banklånet ska 
vara återbetalt under 2023. 
 

 Mottagande av nya medlemmar 
Bo, Stig-Åke och Christer har haft ett Teamsmöte med Tegab kring hur vi ska hantera mottagandet av 
nya medlemmar. Följande schema är ett förslag som ska beslutas om på nästa styrelsemöte. 

Plan och ansvar för aprils och oktobers uppkopplingar 

April 
uppk 

Okt 
uppk 

Åtgärd Ansvarig 
Sk=Skålleruds fiber 

31 /1 31/7 Senaste datum för anmälan till Skålleruds fiber intressent 

  Nya anmälningar markeras med gult på Googlekartan. 
Lista skickas till Tegab 

Sk-fiber –  
Teknikansv 

  Kontroll av sträckning och behov av markupplåtelseavtal Sk-fiber – Kart ansv 

feb aug Offert för kostnader att ansluta lämnas till SK Tegab 

  Kostnad för anslutning meddelas de som ansökt – de som 
tackat ja till anslutning betalar till SK 

Sk-fiber-Teknik ansv 
Sk-fiber - Kassör 

mars sept Tegab lägger upp en plan för nya anslutningar Tegab 

  Markupplåtelseavtal upprättas Sk-fiber – Kartans 

  Meddelande till Zitius om nya anslutningar – ny ductlista. 

Skickas till Zitius 

Sk-fiber – Teknik-
ansv 

april okt Arbetet med anslutningen görs klart Tegab 

april okt Anmälan för installation mediaomvandlaren  Tegab 

april okt Anmälan till Telia för uppkoppling mot Triple Play Sk-fiber - Kassör 

  Tegab återkopplar till föreningen då kund är klar. Faktura 

& underlag skickas till föreningen. 

Tegab 
Sk-fiber - Kassör 

maj nov Tegab mäter in och uppdaterar dokumentation och 

kartan. 

Tegab 
Sk-fiber-Teknikansv 

mailto:utbyggnad@zitius.com


 Tegab gräver fram till tomt om inte annat blir överenskommet. Tegab fakturerar kund för 
tomtschakt. 

 Tegab installerar utebox. Eltel gör installation och patchar in i Nod.  
 Tegab lämnar ett nytt lager i auto cad. för varje insläpp till Skålleruds Fiber  
 Nya medlemmar betalar hela kostnaden för sin anslutning, minst 35 000 kr 

 

 Slutredovisningen till Jordbruksverket 
Bo och Christer slutför arbetet med slutredovisning till Länsstyrelsen/Jordbruksverke, för att få ut de 

sista tre miljonerna från statsbidraget. 

 

 Information från föreningen 
Vi diskuterade hur vi i fortsättningen ska informera om föreningens arbete. 
Beslut: 
Vi beslutade att information efter varje styrelsemöte enbart läggs ut hemsidan, som är föreningens 
officiella informationskanal. Särskilt viktig information informeras också om i mailutskick. 
 

 Uppkoppling av Nodhuset mot Köpmannebro 
Uppkopplingen av Nodhuset mot Köpmannebro blev inte klar den 9/10 på grund av att Telia inte 
hade klart med kontakt för vår uppkoppling hela vägen mellan Köpmannebro och Göteborg. Det 
pågår ett arbete, för att hitta orsaken till att det inte fungerade. Det kommer att bli ett nytt stopp av 
vår fiberuppkoppling när det är dags att byta uppkoppling mot Nodhuset från Örs fiber till 
Köpmannebro. 
 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via Teams den 16/11 19.00        
 
 
 
Thomas Johansson ord  Sammanfattat av Christer 


