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Förening: Fritsla Fiber
Datum: 2014-04-23
Ort: Fritsla

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

Övriga närvarande: Mats Uhlen, Gullik Webjörn, Shachar Ramot, Fredrik Johansson, Susanne Nystedt

§ 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. Markavtal

Vi behöver få markavtalsmallar av Bynet och ett markägarregister från kommunen.

§6. Diskussion om KO

Vi ska börja undersöka vilka KO som är intressanta. Gullik nämde att en annan fiberförening hade en lista 
med krav där olika egenskaper är nödvändiga och andra är önskvärda och att dessa lägs fram till en 
intresserad KO.

Gullik hade undersökt kostnad för att köpa in mediaomvandlare, ca 700:- och vi ska utreda om detta är en 
fördel och om vi ska köpa in sådana till alla fastigheter om det lönar sig

§7. Möte med områdesansvariga/informationsmöte

Måndag den 28/4 18:30 ska vi ha ett möte med personer som har frågor och är intresserade av att vara 
områdesansvariga, vi ska ha detta på vårat kontor. Stefan skickar inbjudan via e-mail och skriver ett inlägg 
på facebook

§8. Grävningsföretag

Tisdagen den 29/4 kl 18:30 skall vi möta Axe entreprenad på kontoret för diskussion om hur dom kan utföra 
grävningen i vårat område

§9. Samförläggning med Vattenfall

Vi har fått uppgifter om att Vattenfall ska gräva ner kraftledningar i Hjälltorp under hösten. Detta skall utredas
och se om vi har möjlighet att samförlägga slang
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§10. Övriga frågor

 Vi ska diskutera med Bynet vad kostnaden blir för att svetsa båda fibererna på skåpsidan för att 

förenkla eventuell utbyggnad av nätet

 Förhöjd avgift, styrelsen kommer att föreslå att vi tar bort eller sänker den förhöjda avgiften för nya 

intresserade när vi har en ny stämma, detta för att sänka kostnadströskeln för nya anslutningar då vi 
önskar att få så många medlemmar som möjligt

 Marks Värme, vad kommer det kosta för oss att använda deras rör och kan vi samförlägga slang när

dom gräver från Hagmans?

§ 11. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska hållas 2014-05-13 18:30 i kontoret

§ 12. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande

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

Protokollförare

.......................................................................
Stefan Hansen

Justeras

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