Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2018-08-20
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert, Stig-Åke
Almqvist, Thomas Johansso, Jan Andersson och Christer Johansson. – Lars Melert Tegab
 Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen fortsätter positivt och idag har vi 643 anslutningar.
 Grävningsrapport
Grävningen har startat upp efter semestern.
 Ett lag gräver från Eriksbyn upp mot Bränna.
 Ett lag har startat att gräva på Ryrhalvön.
 Ett lag arbetar med att få klart kring Båsane-Dalskog
 En maskin arbetar med att avsluta en del små sträckor som hoppats över i det tidigare
arbetet.
 Under de senaste veckorna har Tegab lagt över en mil sjökabel och de fortsätter lägga
sjökabel under september.
Målsättningen är att få klart etapp 1 i oktober och november, Det som kan stoppa oss är om vi inte
får besked från Trafikverket på våra ansökningar. Vi har sökt olika tillstånd, för att gå under vägar och
järnvägar för länge sedan, men Trafikverkets handläggningstider är väldigt långa.
Direkt arbetet inom etapp 1 är klart fortsätter arbetet med Etapp 2 dvs de områden som berörs av samförläggning kring Håverud, Upperud ,Östebo och Lianefjället.
 Samförläggning
Den arkeologiska undersökningen vid Upperud är klar och Melleruds kommun kan nu gå vidare med
VA-arbetet. Vattenfall är klara med sin upphandling av ledningsdragning inom Håverud, Upperud –
Östebo där vi ska vara med och samförlägga vårt fibernät.
 Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal
Vi fortsätter arbetet med att få klart alla markupplåtelseavtal.
Vi börjar bli klara inom Bränna – Upperud. Tegab följer förslaget till ledningsdragning inom området
under kommande veckor. Tegab tar ansvar för det fortsatta arbetet med markupplåtelseavtal inom
Ransberg-Köpmannebro.
 Ekonomi
Kassan är fortfarande god och räcker till fortsatt grävning några månader till, utan att använda
bankgarantin. Vi har också fått tre nya utbetalningar av statsbidraget.
 Hämtplats
Vi behåller de två platser vi har. Medlemmar kan be att få slang för grävning på egen tomt, när
grävlaget passerar fastigheten.

 Tjänsteavtal
Cirka 465 avtal har kommit in. Föreningen måste få in de återstående avtalen, för att få klart
registreringen, och för att kunna beställa utrustning till alla som valt alternativ A Triple Play.
Det är också viktigt att föreningen får in aktuella mailadresser för faktura via mail. Det bör vara
privata mailadresser som används för detta.
De medlemmar som inte valt tjänsteleverantör senast 5 september, kommer att registreras för val B
dvs tjänster via Zmarket.
 Installation av Mediaomvandlaren
Tegab kommer att boka tid med alla medlemmar, för att komma in i fastigheten och där installera
mediaomvandlaren. Mediaomvandlaren sätts upp inne i fastigheten och är till, för att koppla de olika
anslutningar som behövs för att få bredband, tv och telefoni via fiber. Mediaomvandlaren ingår i
insatsbeloppet.
De medlemmar som valt Triple Play kommer också få en trådlös router och en TV-box via föreningen.


Totalkostnad

Styrelsen har fått en fråga om det blir en återbetalning av delar av insatsbeloppet när
medlemsantalet ökar eller om allt går till ökade grävningskostnader.
De ändrings- och tilläggsarbeten som TEGAB utför beslutas av styrelsen eller på byggmöten innan de
utförs. Ökad grävsträcka debiteras enligt tecknat avtal. När hela arbetet med fibernätet är avslutat så
vet vi hur stort det statliga bidraget blir. Föreningen behöver få helt klart med utbetalningen av
statsbidragets storlek för att veta totalkostnaden för föreningen. Efter det är klart blir det
fiberföreningens årsmöte som får besluta hur eventuella överskjutande pengar ska hanteras
Nästa styrelsemöte

24/9 – 18.00 hos Thomas.

Sammanfattat av Christer Johansson

Bo Thorsenius ordförande

