Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2018-12-17
Närvarande. Bo Thorsenius, Anders Dalbert, Stig-Åke Almqvist, Jan Andersson, Christer Johansson och
Lars Melert Tegab
 Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen fortsätter sakta men säkert uppåt och vi har nu 658 anslutningar.
 Grävningsrapport
Tegab har fortsatt grävningsarbetet under januari trots tjälen och grävt 4 km:
 Ryr nästan klart
 Nästan klart över Årbolsfjället
 Fortsatt i Bränna
Tegab har också blåst stora sträcker fiber (2,5 mil) och arbetar med att sätta upp dosor på
fastigheter. De arbetar också vidare med skarvningar av fiber för att få ihop nätet.
De flesta borrningarna under vägar och järnvägar är klara.
Tegab har klart med blåsning av fiber fram till Örs fiber, så nu är det besked från Scanova som vi
väntar på, för att kunna starta vårt nät.
 Bokning av installation av mediaomvandlare
När vi starta upp nätet planerar Tegab att använda ett bokningsprogram i kontakt med er
medlemmar för installation av mediaomvandlaren. Bokningen sker via ett mail som skickas till alla
medlemmar inom ett delområde. Medlemmar som saknar mailadress kontaktas via telefon.
I samband med installation av mediaomvandlaren delar Tegab ut ett intyg på inbetald insatsavgift i
föreningen samt utrustning till de som valt Triple Play.
 Samförläggning
I norra delen av vårt område är det tre stora samförläggningsprojekt som styr hur snabbt vi kommer
fram. Lars Melert och Stig-Åke Almgvist har ansvar för samordning och kontakt med respektive
projekt:
 Upperud – Melleruds kommun ansvarar för arbetet. Byggstart och entreprenörer är inte
klara. Vi är beroende av detta arbete för att komma vidare upp mot Håverud.
 Håverud – Buterud. - Vattenfall ansvarar för projektet och grävningsarbetet har startat med
en sträcka kring Sundserud- Kolserud. För entreprenad arbetet ansvarar firman Trolk. De har
också under november-december grävt en sträcka utmed vägen mellan Upperud-Håverud. Vi
har med tomslang i det pågående grävningsarbetet. Anslutningar på Lianefjället och runt
Sundserud kommer att få sina anslutningar via denna dragning.
 Östebo- Vattenfall ansvarar. Projektering klar. Trolk ansvarar för grävningsarbetet.
 Korndalsvägen Håverud – Melleruds kommun arbetar med VA-nät på grund av vattenskada
 Stora Hästön Köpmannebro – Vattenfall ansvarar
 Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal
Några avtal återstår. Annika och Thomas arbetar vidare.
 Ekonomi
Bo redovisade kostnader och kassabehållning. Föreningens kassa räcker för fortsatt arbete några
månader till, utan att använda bankgarantin.
 Ordinarie föreningsstämma
Vi beslutade att genomföra stämman i månadsskiftet april/maj för att kunna följa upp starten av
nätet.
 Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för 2019 beslutas på stämman. Betalningen av medlemsavgiften sker under tredje
kvartalet 2019. Då kommer första fakturan från vår redovisningsfirma Pineskär att skickas ut.
Sammanfattat av Christer Johansson

Bo Thorsenius ordförande

