
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2021-12-16 
Närvarande via Teams: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Annika Karlsson, 

Thomas Johansson, 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 
Caroline redovisade likviditetsplanen och beräknar att banklånet ska vara återbetalt under 2023. .  
Bo och Christer redovisade sina kontakter med Telia, för att få klarhet i en kreditfaktura och 
uppskattningen av kostnaderna för Tegabs arbeten under hösten. Bo har nu skickat in de 
kompletterande handlingarna till Länsstyrelsen, så att föreningen kan få ut resterande summa. 
 

 Rapportering från möten 
Christer informerade om att Tegab startat arbetet med att koppla upp två medlemmar kring 
Teåkerssjön. 
 

 Åtgärdslista markavtal 
Annika och Thomas har sett över markupplåtelseavtalen. De presenterade en åtgärdslista över de 

avtal som behöver kompletteras, alternativt förnyas. 

 

Beslut: Christer lägger ut åtgärdslista på en gemensam plattform. Senast 10 januari ska alla redovisa 

på listan de avtal som kan klarmarkeras eller behöver kompletteras. 

 Överlämning av arbetsuppgifter 
Christer, Bo och Caroline samarbetar kring överlämnande av kassörsuppgifterna. Christer och Bo 
ansvarar för de uppgifter som berör avslutningen av byggprojektet. Caroline tar över ansvaret för det 
som berör nya medlemmar och kassan från och med 2022. 
 

 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.  
 
Vi beslutade att Stig-Åke tar reda på vilka lösningar som finns för kodlås, alternativt byte av lås med 
tillhörande kodbox för en nyckel. 

 Nya blanketter 
Christer har tagit fram förslag till en blankett för intresseanmälan om medlemskap, samt ett 
gemensamt dokument för ansökan om medlemskap, fastighetsanslutninsavtal och val av 
tjänsteleverantör. På hemsidan läggs bara blanketten ”Intresseanmälan om medlemskap ut. 
Kassören skickar ut avtalsblanketterna när föreningen fått in offerten för kostnaden av anslutningen. 
Christer förslog också att vi har samma medlemsavgift för alla medlemmar 
 
Vi beslutade att använda blanketterna samt att nya medlemmar betalar 200 kr i medlemsavgift fram 
till stämman 2022. 



 Open Infra 
Inom Skålleruds fibers område har det kommit upp flera skyltar om att Open Infra ska ansluta 
fastigheter till ett Öppet Nät. Detta har hänt inom flera fiberområden i regionen.  
Länsstyrelsen har kontaktat fiberföreningarna, för att följa upp detta, då ingen annan operatör får 
ansöka om statligt bidrag så länge det finns ett oavslutat byggprojekt med statligt stöd inom ett 
område. Detta gäller ju för Skålleruds Fiber som inte fått klartecken från Länsstyrelsen att projektet 
är klart och allt statligt stöd är utbetalt. 
Vi vet att Open Infra erbjuder ett mycket förmånligt anslutningsavtal. Det är viktigt att upplysa de 
som är intresserade av detta att noga kontrollera företagets erbjudande och ta referenser på 
företaget 
 
Uppföljning av kostnader för skador på nätet. 
Stig-Åke och Bo redovisade bekymren kring vem som är ansvarig för avgrävningen av föreningens 
ledning vid Guttvik. Ord står mot ord hur ledningen var utmärkt. Föreningen måste få en tydligare 
redovisning av hur skadorna gått till. Vi måste också besluta om vem i styrelsen som ska attestera 
räkningarna. 
 
Vi beslutade att: 
Thomas upprättar ett förslag till attestreglemente för föreningen. 
Christer ansvarar för att styrelsen har ett möte med Tegab under januari 22. Vid mötet ska vi ta fram 
ett dokument som förtydligar hur Tegab ska dokumentera sina arbeten som de vill ha betalt för. Stig-
Åke, Bo och Christer medverkar vid mötet. 
 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via Teams den 20/1-22 19.00     
 
Thomas Johansson ord  Sammanfattat av Christer 


