
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2021-11-16 
Närvarande via Teams: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Annika Karlsson, 

Thomas Johansson, Anders Dalbert och Caroline Falk. Adjungerande Jörgen Eriksson, Daniel Jensen– 

Melleruds Kommun 

 Inledning av styrelsemötet 
Ordförande öppnade mötet och utsågs till justerare. Vi gick igenom dagordning och förra protokollet. 
 

 Ekonomi 
Bo redovisade kassan. Vi följer den likviditetsplan vi har upprättat och beräknar att banklånet ska 
vara återbetalt under 2023. Under november har vi gjort den första avbetalningen av banklånet på 
400 000 kr. Vi kommer också att göra ännu en avbetalning på 400 000 kr i december.  
Vi har nu skickat in alla handlingar till Länsstyrelsen, för att få den resterande summan av 
statsbidraget utbetalt. 
 

 Mottagande av nya medlemmar 
Vi beslutade att anta planen nedan. 

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 

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

 Zitius ansvarar för installation av mediaomvandlaren och patchar in i Nod.  
 Tegab lämnar ett nytt lager i autocad. för varje insläpp till Skålleruds Fiber  
 Nya medlemmar betalar hela kostnaden för sin anslutning, minst 35 000 kr 

 

 Redovisning av möte med banken. 
Ordförande och kassör träffade representant för banken tillsammans med Bo och Christer. Ett möte 

där banken var tydlig med att de ser positivt på föreningens likviditet. 

mailto:utbyggnad@zitius.com


 Pågående byggprojekt 
Christer och Bo redovisade de fyra anslutningar som Tegab lovat bygga klart inom befintligt avtal. 
Dessa anslutningar ingår i avslutningsdokumenten med Zitius och med Telia och Triple Play. 
Vi kommer inte att ansluta Krökersrudshöjd då det endast är en boende som är intresserad. 
 

 Nya blanketter 
Christer tar fram förslag till en blankett för intresseanmälan om medlemskap, samt ett gemensamt 
dokument för ansökan om medlemskap, fastighetsanslutninsavtal och val av tjänsteleverantör. 
 

 Markanslutningsavtal 
Det flesta underlagen av sträckningen för respektive markupplåtelseavtal är klart. Annika och 
Thomas fortsätter arbetet med att få klart alla detaljer kring sträckning kring de återstående avtalen. 
 

 Nycklar till Nodhuset 
Vi diskuterade hur nyckelfrågan till Nodhuset ska lösas. Vid felsökning kan Telias reparatörer behöva 
komma in i Nodhuset. Detta gäller också för Tegab. Stig-Åke tar reda på vilka lösningar som finns för 
kodlås alternativ byte av lås med tillhörande kodbox för en nyckel. 
 

 Överförening av arbetsuppgifter till kassör. 
Christer och Bo arbetar klart med de anslutningar och kostnader som berör det befintliga avtalet. 
Bo meddelar Tegab att skicka räkningar till Caroline och att Zitius skickar faktureringsunderlag till 
henne. 
Christer och Caroline träffas för genomgång av kundlistan, som Pinneskär ansvarar för, samt gör 
nästa likviditetsplan tillsammans. Arbetet med överlämnandet ska vara klart till 1/1 - 2022 
 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via Teams den 16/12 19.00     
 
 
Thomas Johansson ord  Sammanfattat av Christer 


