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Förening: Häggådalensfiberförening
Datum: 2015-01-08
Ort: Fritsla

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

Övriga närvarande: Fredrik Johansson, Lars Olofsson, Gullik Webjörn, Susanne Nystedt, Robert Öhlin, 
Jonas Axelsson, Thomas Danielsson

§ 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 Resultat av bearbetning av fastighetsägare

Ingen aktivitet har skett i Kinnahult eller Harpebo, Thomas planerar att bearbeta ytterligare fastigheter efter 
han fått projekteringen för området

§ 6. Status samarbete Marks Värme

Inga problem rapporterade och samarbetet fortsätter att fungera bra

§ 7. Projektets genomförande

a) Status på hur projektet ligger i tid och hur Gjermund mår

Förseningar har uppkommit, troligtvis ca 1½ månads grävning kvar i Fritsla. Gjermund har bränt ut sig. 
Fredrik kommer att ta över som projektledare och vi måste undersöka vad som behöver göras för att 
minimera ytterligare förseningar

b) Möte med hyresvärdar

Inget att rapportera

c) Återställninggrupp/förarbete. Status asfaltering

Finns en del handschaktning kvar i Fritsla och det kommer att behövas i Horndal. 

Dagsverkare och/eller områdesansvariga skall kontrollera att dosorna på utsidan satts upp.

Ett e-postl eller brev skall skickas ut för att informera om dagsverkesarbete framåt våren/sommaren, 
flera helger kommer att finnas att välja på och om man inte aktivt väljer någon helg och inte gjort annat 
dagsverke skickar vi ut en faktura på 2000:-

Pesam skall börja asfaltera
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d) Supportgrupp tomt/in i hus. Vem hanterar beställning och hur fakturerar vi?

Vi har tagit fram ett dokument som kommer att användas som arbetsorder till grävning eller 
dosuppsättning. 

Pesam kommer inte hinna att utföra tomtgrävning och detta kommer att utföras av Axeab

e) Supportgrupp NAO

Gullik skall ta fram ett avtal som vi skall skicka ut till alla hyresgäster. 

Stefan skall kontakta företagen och meddela att de inte kan nyttja de vanliga gruppanslutningsavtalen 
utan de speciella företagsabbonemangen

f) Slanggrupp/Axeab

Där slang finns indraget i hus kommer vi att blåsa fiber ända in i huset där det går

Oklart med Vattenfalls samförläggning av våran slang i området runt Wingquist fabriker (Segloravägen) 
detta skall undersökas ytterligare

g) Godkännande av Joakim Gustafsons dubbla roller

Vi rekommenderar att Joakim är en passiv medlem i styrelsen då han driver ett företag som arbetar med 
att installera utrustning åt fastigheter som vill och vi tycker att det är lämpligt att styrelsen inte ses som 
partisk då det finns fler företag som erbjuder liknande tjänster

§ 8. Samarbete med Bynet

Fredrik skall ta upp kontakten med Bynet för att få kostnadsuppskattningar och se till att de driver projektet 
framåt på ett tillfredsställande sätt, då vi uppfattar dom som passiva igen.

Styrelsen vill ta del av de kartor som finns för att följa arbetet

§9. När börjar DE-teknik att blåsa fiber och vad det kostar för varje 
fastighet/hyresgäst att ansluta

Ett nytt möte skall sättas upp, då DE-teknik inte kommer vara de som utför arbetet. 
Uppskattningsvis kommer blåsning att ta ca 60 mandagar och svetsningen ca 
30, oklart hur många arbetslag som kommer att utföra detta jobb

§10. Ekonomi och utskick ytterligare faktura. Skall vi lägga i broschyren igen plus 
förklaring

1.5M SEK finns på kontot

Ekonomiredovisningen för förra året skall läggas upp på hemsidan när den är klar

§11. Valberedning

3-4 st är klara för valberedningen och dessa skall kontaktas så att dom kan börja sitt arbete

§12. Övrigt

 Hemsidan skall förenklas, Henrik S skall designa om den

 Vi kommer att förlänga kontraktet på lokalen på Gärdebovägen 3 februari ut åtminstonde

 Nytt fiberblad skall skickas ut
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 Hur skall vi hantera ytterligare information ut till fastigheter?

Stora möten som vi haft verkar inte vara effektiva, utlämning av dosor verkar vara ett bra tillfälle för 
fastighetsägarna att diskutera olika frågor

 Markavtal måste inventeras och alla nödvändiga avtal måste oss tillhanda

§ 13. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska hållas 29-Jan 18:00 i lokalen på Gärdebovägen 3

§ 14. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande

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

Protokollförare

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

Justeras

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