Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2018-12-17
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert, Stig-Åke
Almqvist, Jan Andersson, Thomas Johansson, Christer Johansson och Lars Melert Tegab
 Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen har stannat av under december och vi har nu 654 anslutningar. Under
november annonserade vi i Melleruds Nyheter inför grävarbetet i Bränna och Köpmannebro, men
det gav ingen medlemsökning.
 Grävningsrapport
Tegab har grävt 4 km i december:
 Klart längs Idalavägen i Bränna
 Nästan klart ute på Ryr
 Klart Ransbergsvägen fram till Köpmannebro
 Hjärterud –Havden
 Anslutningen till Örs fiber
De har även arbetat med att knyta ihop olika delar av nätet där vi kommit under vägar. Tegab har
också blåst stora sträckor fiber och arbetar med att sätta upp dosor på fastigheter.
Målsättningen är att få klart ett så stort sammanhängande område som möjligt tills vi får ”lys”
(bredbandsuppkoppling) på nätet.
 Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal
Vi kommer att satsa på att komma fram till Köpmannebros gamla telestation så fort som möjligt och
fortsätter arbetet med markupplåtelseavtal för sträckningen fram dit.
 Uppstart av nätet.
Vi har nu grävt fram till Örs fiber, men först nu fått besked av Scanova att de först måste uppgradera
tre stationer innan vi kan kopplas upp. Detta är klart först i april. Det var ett bakslag, som vi inte
räknat med.
Vi bestämde oss för att göra allt vi kan för att komma fram till telestationen i Köpmannebro så snart
som möjligt. Detta med förhoppningen att få den klar tidigare än april.
Beslut: Vi arbetar för att komma fram till Telestationen i Köpmannebro. Första prioritet för Tegab är
att gräva ute på Spången.
 Ekonomi
Bo och Christer har sett över ekonomi och grävkostnader. Bo redovisade kostnader och
kassabehållning.
Beslut: : Styrelsen beslutar att aktivera och ta upp kontokrediten som beviljats av Dalslands Sparbank
samt uppdrar åt Bo T att verkställa beslutet.

Nästa styrelsemöte
28/1 – 18.00 hos Jan.
Sammanfattat av Christer Johansson
Bo Thorsenius ordförande

