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Förening: Fritsla Fiber
Datum: 2014-06-25
Ort: Fritsla

Ordförande: Frank Hallberg
Sekreterare: Stefan Hansen
Justerare: Mats Uhlen

Övriga närvarande: Henrik Hansson, Gullik Webjörn, Shachar Ramot, Thomas Danielsson, Joakim 
Gustafson, Robert Öhlin, Gjermund Henriksen

§ 1. Mötet öppnat

Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3. Val av justerare och protokollförare

Mats Uhlen 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. Redovisning av Gjermund

Väldigt positiv start trots alla problem med Bynet, bla. problem att få material levererat.

Första sträckan beräknas bli klar inom 2 veckor och inte 3 som tidigare beräknat

Markering av skåp ska ändras så att Bynet loggan inte är med och skåpen ska endast märkas i 
identifieringssyfte.

Gjermund funderade på att ha en speciell dag för att ge slang till behövande, då det tar upp en del tid att åka
i från grävområdet för att möta upp

§ 6. Projektering, avtalsskrivande markägare och områdesansvariga

Projekteringen sköts av Bynet och Gjermund sköter kontakten med Bynet. 

Markavtal för tätort behöver komma in

Gjermund kommer att sköta kontakten med områdesansvariga och koordinera med dom

§7.Noder och skåp

Hur många fastigheter ska det vara per skåp?

Minst 2 huvudnoder behövs, Fritsla + Harpebo + fler?

§8.Samarbetet med Bynet

Gjermund har hanterat all kontakt med Bynet och det har varit problem, men dom flesta problem verkar lösa 
sig
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§9. Marks värme

Vi ska försöka att få en offert för kostnad för att nyttja deras rör. Frank ska skicka brev till Styrelsen i Marks 
värme och eventuellt cc:a komunalråden i Marks kommun

§10. Samförläggning Vattenfall

Gjermund ska kontakta Vattenfall och koordinera var vi ska samförlägga

§11. Uthyrning och transit av svartfiber

Förslag att ta 1:-/m, detta skall utredas mer innan beslut tas i frågan

§12. Gullberg

Frank och Stefan ska prata med Jonas för att se hur vi ska få in betalningar och avtal för dom i Gullberg

§13. Ansökan grävning utmed trafikverkets vägar och tryckningar under deras vägar

Gjermund ska undersöka, detta kan ta ca 8 veckor att få tillstånd för

§14. Ansökan markavtal med Marks kommun och offertbegäran från Marks värme

Gjermund ska undersöka markavtal med kommunen

Marks värme se §9

§15. Avtal Netatonce

Gullik har diskuterat förändringar i avtalet med Netatonce och vi förväntas få slutgiltigt avtal inom den 
närmaste veckan

§16. Ekonomi

Ca 3.3 Mkr finns på föreningens konto

§17. Övrigt

Grävning till fastighet för vissa oanslutna fastigheter via dagsverkare- Skall diskuteras vidare

§ 10. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska hållas 2014-08-06 18:00

§ 11. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande

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

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

Justeras

.......................................................................
Mats Uhlen
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