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 Förening:  Fritsla Fiber 
Datum:  2014-09-03 
Ort:  Fritsla 
 
Ordförande:  Frank Hallberg 
Sekreterare:  Stefan Hansen 
Justerare:  Thomas Danielsson 
 
Övriga närvarande: Henrik Hansson, Shachar Ramot, Mats Uhlen, Gjermund Henriksen, Lars Olofsson, 
Fredrik Johansson, Jonas Axelsson, Henrik Skoglund, Lars Olofsson 

§ 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 Ytterligare bearbetning av fastighetsägare 

Viktigt att fortsätta uppdatera hemsidan och facebook med aktuell information 

Vi diskuterade att sätta upp skyltar i områden där vi snart kommer att gräva för att folk ska inse att det snart 

kommer att bli försent att ansluta sig till den nu satta avgiften 

Göra ett nytt utskick i Markbladet för att få med dom som ännu inte anslutit sig och informera redan anslutna 

om vad som sker och kommer att ske med bygget 

En grupp bestående av Stefan Hansen, Henrik Hansson och Jonas Axelsson ska jobba separat för att 

försöka få fler medlemmar 

Denna grupp skall kalla till möte med områdesansvariga för att ge lite mer info och för att mana dom till att 

gå och knacka dörr på ännu ej anslutna fastigheter 

§ 6. Separata nodskåp eller inne i andras fastigheter som hyresgäst 

Enhälligt beslut togs att vi ska ha separata nodskop 

Dessa ska placeras i viljans park, industriområdet vid Förläggarevägen/Basteråsvägen, vid padocken vid 

Jannefors samt i Harpebo 

§ 7. Redovisning av Gjermund 

a) Status på hur Gjermund själv mår 

Gjermund har jobbat hårt och uppvisar utmattningssymptom, enligt honom själv är det bättre men det är 

fortsatt en väldigt hög arbetsbelastning 
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 b) Vad behöver Gjermund hjälp med 

Styrelsen behöver engagera sig mera i alla frågor för att hjälpa till och avlasta Gjermund 

c) Redovisning av diskussioner med Marks Värme 

Gjermund har diskuterat med flera personer på Marks Värme, främst Axel, utan några framsteg 

d) Redovisning av byggmöte och samarbete med Bynet för Gjermunds del 

Stefan från Bynet är ny ansvarig för våran fiberförening och Gjermund är försiktigt optimistisk då det verkar 

hända lite mer från Bynets sida 

e) Samförläggning med Vattenfall 

Inga problem utöver några mindre förseningar 

f) Ansökan markavtal med Marks Kommun 

Vi har tecknat ett generellt avtal så vi behöver endast meddela att vi gräver, nya ansökningar behöver ej 

göras 

g) Ansökan grävning utmed Trafikverkets vägar och tryckning under vägar och 

järnväg 

Ansökningar är inne hos Trafikverket 

§ 8. Samarbete med Bynet 

Fakturan vi fått kommer vi ej att betala så som den är skriven, utan vi kommer börja delbetala den om vi ser 

att Bynet sköter sina åtagande och full betalning kommer eventuellt att ske när alla Bynets leveranser är 

klara, detta beroende på hur dom hanterar vårat projekt framöver 

§9. Marks Värme och hur går vi vidare 

Vi behöver få ett riktigt besked från Marks värme, snart är tiden ute för att samarbetet skall kunna vara oss 

till nytta. Thomas skall kontakta Beng Allan Frost för att försöka få ett besked. Om vi ej kan få något konkret 

besked från dom, kommer vi inte att nyttja deras befintliga rör i Fritsla då det blir försent i processen för oss 

§10. Avtal Netatonce 

Ytterligare information som vi måste få in innan nätet körs i gång är vilka medlemmar som skall ha vilka 

tjänstepaket, vi måste också utreda hur vi skall göra med fakturor samt SLA nivå. 

Stefan skall boka möte med Oscar på Netatonce för att diskutera dessa frågor 

§11. Ekonomi 

Det finns ca 6M kr på vårat konto 

§12. Övrigt 

§ 13. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte ska hållas  

§ 14. Avslutning 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 
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Ordförande 

 

....................................................................... 

Frank Hallberg 

 

Protokollförare 

 

....................................................................... 

Stefan Hansen 

 

Justeras 

 

....................................................................... 

Mats Uhlen 


