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Förening: Fritsla Fiber
Datum: 2014-08-06
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, Lars Olofsson, Fredrik Johansson, Susanne Nystedt

§ 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

5.8 km har färdigställts av grävarna

Gjermund har övertalat Bynet om att vi ska få Blåsslang i stället för svårhanterliga dukter

Bynet har inte projekterat som utlovat, dom har ej varit ute i mark och sett förhållandena på plats

Bynet har skickat materiel som vi ej skulle ha

Kostnaden för slangdragning i dagsläget: 44kr/m vid plöjning, tätort ca 112kr/m, totalt 55kr/m

Vi behöver få markavtal med Andén för att kunna komma vidare på vissa sträckor

Gjermund behöver få veta var placering av huvudnoder är tänkt att vara

§ 6. Projektering, avtalsskrivande markägare och områdesansvariga

Gjermund ska ha ett möte med områdesansvariga för att informera och berätta vad som behöver göras

§7.Noder och skåp

Förljande noder ska vi ha i Fritsla:

Winqvist fabriker, lokaler på Segloravägen 24

Nuvarande materiellager på Borrarevägen 3

Lokal hos målerifirma Rune Carlsson, Danska vägen 26

För områden utanför Fritsla ska vi ha en nod i Marks Pelle vävares lokaler på Harpebovägen
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§8.Samarbetet med Bynet

Vi har fått en faktura från Bynet på 400 000kr +moms, denna kommer vi att eventuellt bestrida och kommer 
att ha ett möte med Markus från Bynet om dett i slutet av augusti för att diskutera hur vi ska gå vidare då vi 
anser att vi inte har fått enligt kontraktet utlovat stöd, tex en undermålig projektering

§9. Marks värme

Vi ska diskutera kontraktet och innehållet i det med Marks Värme, nuvarande förslag är inte acceptabelt då 
den faktiska kostnaden för oss med fibernerläggning åt Marks Värme, kostar ca 90kr/m

Om detta står sig kommer vi endast nyttja detta för riktigt besvärliga områden

§10. Samförläggning Vattenfall

Efter semestern ska Vattenfall återkomma med mer information

§11. Uthyrning och transit av svartfiber

Denna fråga skjuts på framtiden

§12. Gullberg

Vi har fått in 51 stycken betalningar och Gullberg är därmed med i projektet

Vi får titta närmare på hur det fungerar med sjökabel och om det går att förbinda norra Gullbergs området via
Annehult

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

Tillstånd från trafikverket tar lite mindre tid än tidigare och skall kunna vara klara på 4-5 veckor, Gjermund 
kommer att koordinera detta med eventuell samförläggning med Marks Värme för att se var vi behöver gräva

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

Gjermund har varit i kontakt med kommunen och det kan eventuellt gå att få ett avtal för ett större område på
en gång

§15. Avtal Netatonce

Kontraktet med Netatonce är klart och påskrivet 

Förslag att autogiro kan användas av fastigheterna för att betala tjänster, om man väljer pappersfaktura 
lägger vi på 12kr/mån, som är kostnaden som Netatonce tar för en sådan faktura tjänst. Detta ska diskuteras
vidare vid ett senare tillfälle

§16. Ekonomi

Ca 6.3 Mkr finns på föreningens konto

§17. Övrigt

 Grävning till fastighet för vissa oanslutna fastigheter som vi kommer att lägga slang vid tomtgräns via

dagsverkare- Inget beslut taget men vi skall diskuteras frågan vidare

 Ledningskollen – När nätet är klart måste vi ha klart för oss hur vi hanterar förfrågningar/utsättningar 

via ledningskollen. En modell är att vi avtalar med en utsättare och fakturerar denna kostnad till 
förfrågaren

 Kinnarumma, ska vi ta med dom i våran förening? Nej
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 Gjermund ska lägga in inlägg på facebook med information om var det grävs och ska grävas senare 

samt informera om hur man går tillväga med slang på egen tomt

 Kostnad för Gjermunds bil, vi tycker att 1500kr/mån med 500 fria mil är en rimlig kostnad

§ 18. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska hållas 2014-09-03 18:00

§ 19. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande

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

Protokollförare

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

Justeras

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