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Förening: Fritsla Fiber
Datum: 2014-04-06
Ort: Fritsla

Ordförande: Frank Hallberg
Sekreterare: Stefan Hansen
Justerare: Henrik Hansson

Övriga närvarande: Mats Uhlen, Gullik Webjörn, Shachar Ramot, Fredrik Johansson, Lars Olofsson, Thomas
Danielsson, Joakim Gustafson

§ 1. Mötet öppnat

Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3. Val av justerare och protokollförare

Henrik Hansson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

Till protokollförare valdes Stefan Hansen.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 5. Hur många har tecknat avtal och vilka finns kvar. Hur går vi vidare?

481 har betalt in första delbetalningen och vi har fått in 502 signerade kontrakt, varav 447 betalt in i Fritsla 
och 435 signerade avtal kommit från Fritsla

Vi ska ringa upp de som vi ännu inte fått in kontrakt eller betalning i från och se om dom vill gå vidare

Vi ska göra två till utskick för dom utanför Fritsla via Markbladet i april

§6. Hur skall vi hantera medlemmar med flera fastigheter som vill ha 1 anslutning?

Fastigheter som betalar en anslutningsavgift + 1500 för att få en extra anslutning, får båda anslutningarna 
levererade till samma avlämningspunkt. Om man vill ha avlämningspunkt till två olika fastigheter får man 
betala en till anslutningsavgift (15000:-) i stället för 1500:-

§7. Samarbete alternativt konkurrenter gällande Marks värme

Frank, Henrik H samt Stefan var på ett möte med Bengt Allan Frost på Marks värme

Det vi upplevde på mötet var att Marks värme ville konkurera med våra anslutningar för fastigheter där 
fjärrvärme är framdraget och att de ser oss som konkurenter till möjliga egna kunder. Frank har mejlat flera 
kommunpolitiker och berättat om hur vi såg på Marks Värmes inställning.

§8. Val av tekniska lösningar

Frank hade med sig ett skåp som samtliga närvarande inspekterade och vi ansåg dessa vara av god kvalitet 
och godkänner att Bynet använder dessa vid byggandet av nätet. Vi vill ha någon form av förankring för 
skåpen, som ett betongfundament och att skåpen skall vara omärkta 

Vi diskuterade olika alternativ för blåsningen av fiber och kom fram till att vi vill att en färdigkontakterad fiber 
skall blåsas från fastighet till nodpunkter och skall framföra detta till Bynet.
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Styrelsen önskar även att varje anslutning skall ske med ett fiberpar och inte en enkel fiberkabel, detta skall 
diskuteras med Bynet för att se om det är möjligt till en rimlig kostnad.

§9. Avgränsning av områden samt områdesansvariga

Vi skall ha ett extra möte för att diskutera denna fråga samt markavtal

§10. Projektmöte Bynet

Stefan, Frank och Fredrik skall träffa Bynet i AdInQs lokaler på Fabriksgatan 11 den 10/4 18:00 för fortsatt 
diskussion om planeringen av nätbyggandet

§ 11. När ska vi ha informationsmöte? Skall vi skicka ut broschyr?

Detta skall diskuteras vid nästa möte

§12. Övriga frågor

 Där fastigheter som ej anslutit sig ligger nära andra fastigheter där vi redan gräver, ska vi undersöka 

möjligheten att vi kan dra fram tomslang och fästa på fastigheten om vi får tillåtelse för att underlätta 
framtida påkoppling. Vi kan använda dagsverkare för att gräva på tomten samt montera upp 
slang/dosa. Kostnaden för en sådan fastighet att ansluta sig blir då anslutningsavgift + 5000:- + 
kostnad för tomtgrävning, tex. 2500:-

 Styrelsen önskar att tomslang skall dras genom hela nätet för att underlätta för framtida utbyggnad. 

Vi ska diskutera detta med Bynet

 Vi ska undersöka om vi kan hyra lokal av Erik Olla för styrelsemöten och ha som kontorsutrymme. 

Gullik, Henrik H och Frank ska undersöka detta

 Kan vi anställa en projekledare via arbetsförmedlingen?

 När nätet är färdigställt vill styrelsen att en oberoende besiktningsman skall inspektera och 

godkänna nätet

§ 13. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska hållas 2014-04-23

§ 13. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande

.......................................................................
Frank Hallberg

Protokollförare
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.......................................................................
Stefan Hansen

Justeras

.......................................................................
Henrik Hansson
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