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 Förening:  Häggådalensfiberförening 
Datum:  2014-09-23 
Ort:  Fritsla 
 
Ordförande:  Frank Hallberg 
Sekreterare:  Stefan Hansen 
Justerare:  Thomas Danielsson 
 
Övriga närvarande: Henrik Hansson, Mats Uhlen, Lars Olofsson, Fredrik Johansson, Jonas Axelsson, Gullik 
Webjörn, Robert Öhlin 

§ 1. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§ 3. Val av justerare och protokollförare 

Thomas Danielsson 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 

Vi ska skicka ut två bilagor till Markbladet, ett dubbelsidigt A4 och ett häfte så snart som möjligt i 2 

kommande upplagor 

Joakim ombedes kontakta tryckarna av skyltarna för att göra nya dekaler som kan klistras över dom gamla 

skyltarna, Gjermund och grävarna kan sätta upp innan dom kommer till ett nytt område för att locka fler att 

ansluta sig 

Henrik S ombedes göra en snygg design med följande text:  

”Nu gräver vi! Missa inte att gå med http://www.häggådalensfiber.se/” 

Jonas kommer att kontakta företag för att försöka få fler att ansluta sig 

§ 6. Status samarbete Marks Värme 

Thomas och Fredrik har fått ett avtal av Marks Värme och uppskattar att vi kommer att gå plus då det ser ut 

som dom kommer att vilja ha mer slang nerlagd än vi kommer att nyttja. Kommunen vill också ha slang 

dragen till vissa pumpstationer i Fritsla som dom kommer att betala oss för att lägga 

§ 7. Projektets genomförande 

a) Status på hur Gjermund själv mår 

Läget verkar vara bättre och Martin är ett bra stöd, vi ska be Martin att projektera klart hela området på heltid 

b) Återställninggrupp/förarbete 

En grupp som ansvarar för att engagera dagsverkare, bla. för att göra förarbete på planerade grävsträckor 

och återställning där det behövs är bildad och består av följande personer: 

http://www.häggådalensfiber.se/
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 Jonas , Robert, Susanne, Shachar, Joakim 

c) Supportgrupp tomt/in i hus 

Lars, Mats, Henrik H kommer att ansvara för att ta reda på och sprida vidare information om alla steg som 

behövs tas av fastighetsägare för att få in fibern i huset 

d) Supportgrupp NAO 

Stefan, Henrik S, Gullik ansvarar för vidare kontakt med NAO, där vi bla. behöver ta reda på hur vi ska lösa 

hyreshusfrågan, när vi behöver samla in alla fastigheters val av abbonemang 

e) Slanggrupp 

Fredrik ska vara ansvarig för alla frågor med slangläggning mellan Marks Värme/Kommunen och våran 

förening 

f) AXEAB 

Samarbetet med AXEAB fungerar fantastiskt bra och dom gör ett strålande jobb 

§ 8. Samarbete med Bynet 

Fakturan kommer att delbetalas 150 000SEK till att börja med och full betalning kommer att ske när vi får full 

dokumentation och allt är levererat om vi anser att dom fullföljt sina åtaganden 

§9. Möte med NAO 

Stefan ska sätta upp ett möte med NAO för att diskutera vad vi behöver göra 

§10. Möte med DE-teknik 

Fredrik, Thomas och Gullik ska mötas med DE-teknik för att diskutera fiberblåsningen 

§11. Ekonomi 

Det finns ca 5M kr på vårat konto 

§12. Övrigt 

 Hemsidan: Mats och Henrik S ska uppdatera hemsidan med resultatet från supportgrupperna 

 Nästa delbetalning? Vi skjuter på denna frågan till nästa styrelsemöte, då vi förhoppningsvis har ett 

underlag för att upskatta slutlig kostnad 

 Försäljning av nätet: Vi ska undersöka vad vi kan få för nätet vid en försäljning, Varberg energi tar 

89:-/ mån i nätavgift efter ett köp 

§ 13. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte ska hållas 16/10 18:00 

§ 14. Avslutning 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 

 

Ordförande 
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 ....................................................................... 

Frank Hallberg 

 

Protokollförare 

 

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

Stefan Hansen 

 

Justeras 

 

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

Thomas Danielsson 


