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Förening:  Häggådalensfiberförening 

Datum:  2015-02-19 

Ort:  Fritsla 

Ordförande:  Frank Hallberg 

Sekreterare:  Susanne Nystedt 

Justerare:  Mats Uhlén 

Övriga närvarande: Fredrik Johansson, Jonas Axelsson, Thomas Danielsson, Lars Olofsson, Henrik Hansson, Gullik 
Webjörn, Henrik Skoglund, Tomas Nystedt  

§ 1. Mötet öppnat 
Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med ändring/tillägg av § 14 Beslut. Detta innebär även följande ändringar/tillägg: § 15 Öv-
rigt, § 16 Nästa styrelsemöte § 17 Mötet avslutas 

§ 3. Val av justerare och protokollförare 
Mats Uhlén valdes till att jämte ordförande justera protokollet. Till protokollförare valdes Susanne Nystedt. 

§ 4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna. 

§ 5 Resultat av bearbetning av fastighetsägare 
Nya medlemmar tillkommer fortfarande. Styrelsen anser nu att vi inte lägger ner mer tid på att bearbeta icke-med-
lemmar utan kommer att efter detta mötet stryka den här punkten. Självklart gäller som vanligt att finns det slang vid 
tomtgräns gäller samma kostnad som övriga medlemmar betalat, annars ges ett kostnadsförslag.  

§ 6. Status samarbete Marks Värme 
Vi har regelbundna möten med Marks Värme. Samarbetet upplevs som riktigt bra! Som det är nu fungerar dragningen 
i vissa brunnar bra medan det inte fungerar alls i andra. En orsak kan vara att det inte finns tillräckligt tjock slang. Där 
måste vi gräva istället.  

§ 7. Projektets genomförande 

a) Status på hur projektet ligger i tid? 
Projektet är något försenat på grund av olika orsaker. En av dem är försening av bygglov för nodhusen. Att vi dess-
utom hela tiden ökar i medlemsantal gör självklart att det tar längre tid, något som kan vara bra att påminna medlem-
mar om när de ifrågasätter vår tidsplan.  

Thomas D och Fredrik undersöker möjlighet att koppla på mot Kinnarumma. De ska träffas på tisdag och återkommer 
när de vet mer.  

Thomas D gör utkast på en processkarta som han maila ut till styrelsen. Där ombeds alla tänka till och ge synpunkter. 
Vi behöver alla få en överblick på projektet och se vilka prioriterade områden vi har.  

Vår nya administratör/kanslist, Tomas Nystedt, (se punkt 12) kommer vara den som leder arbetet med markavtalen. Vi 
prioriterar kommande grävarbeten och där är Lars ansvarig för de markavtal som gäller Fritsla medan Jonas, Robert  
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och Thomas D ansvarar för markavtal i Horndal, Gullberg, Harpebo och Kinnahult. Fredrik (och ev. David) mailar To-
mas vilka markavtal som behövs och han förmedlar vidare till respektive ansvarig. De återkopplar till Tomas som ger 
klartecken till Fredrik.  

Gullik erbjuder sig att närvara på möten med kommunen som Fredrik har.  

b) Information från hyresvärdar 
Henrik H mailar ut lista på medlemmar som äger hyresfastigheter. Styrelsen ombeds läsa igenom listan för att se att 
alla fastigheter med fler än en hyresgäst finns med på listan och återkomma till Henrik H om det saknas någon. 

c) Återställningsgrupp/förarbete. Status asfaltering? 
Det finns några handschaktningar i Fritsla där det behövs dagsverkare. Fredrik rapporterar dem till Susanne kom-
mande vecka.  

Frank bokar möte med Pesam i slutet av veckan för att stämma av asfalteringen. Många arbeten som är gjorda är 
felaktiga och saknar limning. Lars får i uppdrag att åka runt och dokumentera de asfalteringar som är gjorda för att ha 
som underlag vid mötet.  

d) Supportgrupp tomt/in i hus 
Jonas mailar Stefan Hansson på Bynet för att få ett blåsschema så att vi lättare kan säkerställa att alla dosor är mon-
terade och klara inför fiberblåsning. AXEAB måste prioritera de grävningar som finns, i Jannefors, Hjälltorp/Hallagär-
de, Finabo/Basterås, Vilda Västern och Fridhem, i veckan som kommer så att starten av fiberblåsningen inte blir 
drabbad.  

e) Supportgrupp NAO 
Gullik skriver ihop det beslutade avtalet till hyresgästerna och tar det med sig till konsumentrådgivaren i kommunen 
för synpunkter. Henrik H skissar på ett förslag till följebrev.  

Gullik kallar representant från NAO till nästnästa styrelsemöte 1 april kl 18.00. Lokal källaren på Gärdebovägen. 

f) AXEAB 
Det fungerar bra. Nu är det viktigt att de beställningar av grävning som gjorts i de områden vi ska börja blåsa blir klara 
kommande vecka. De måste prioriteras. Frank tar kontakt med Martin på måndag och ser till att de grävningarna görs 
under veckan.  

§ 8. Samarbete med Bynet 
Frank kallar representant från Bynet att närvara vid nästa styrelsemöte den 12 mars kl 18.00. (Lokal, källaren på Gär-
debovägen). Gullik sätter ihop en lista med frågor som vi ska lyfta med Bynet när de närvarar. Han mailar ut till styrel-
sen som ombeds läsa igenom och kommentera.  

§9. När börjar DE-teknik blåsa fiber och vad kostar varje fastighet/hyresgäst att ansluta? 
Blåsning startar 2 mars och det gäller områdena Fridhem, Vilda Västern, Hallagärde/Hjälltorp, Finabo/Basterås och 
Jannefors. En kalkyl för kostnad har efterfrågats och förväntas presenteras nästa möte.   

§10. Ekonomi 
Ser bra ut. Vi har ca 1,9 miljoner på kontot efter senast betalda faktura från AXEAB.  

§11. Valberedning? 
Vi avvaktar ett tag och återkommer i frågan.  
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§12. Tomas anställning och villkor 
Styrelsen ger Tomas Nystedt en visstidsanställning f.o.m. 2/2-2015 t.o.m. 14/6-2015 med möjlighet till förlängning. 
Thomas D tar fram ett anställningsavtal. Mobiltelefon finns till Tomas och det är nummer 0721-904930. Mailadress är 
skapad: info@haggadalensfiber.se Tomas börjar sin anställning med uppgifter som att ordna bland dokumentation 
som medlemsregister, anslutningsavtal, gruppanslutningsavtal med NAO och markavtal. Han har fått i uppdrag att  
granska och godkänna grävdagböcker. Han har även fått arbetsuppgifter som att tömma nuvarande lokal och ställa i 
ordning det nya kontoret. Arbetstider för Tomas kommer att vara 12 timmar i veckan fördelade på tre dagar. Exakta 
dagar och tider fastställs f.o.m. 1/3.  

§ 13. Lokalfrågan 
Vi byter lokal till ett kontor på framsidan av huset f.o.m 2/3-2015. Där kommer Tomas att ha sin arbetsplats och kom-
mande möten sker i källaren på Gärdebovägen där vi kan hyra per timma. Frank klargör med Erik vilka datum vi öns-
kar hyra lokal i källaren. Dagsverkare får i uppdrag att städa ur lokalen i början av mars.  

§ 14. Beslut 
Styrelsen beslutar att hyresgäster är kunder i Fiberföreningen. Det är endast fastighetsägare som är medlemmar.  

Styrelsen beslutar att delegera arbetsuppgiften att granska och godkänna grävdagböcker till vår nya administratör 
Tomas Nystedt.  

Styrelsen beslutar att säga upp den nuvarande lokalen på Gärdebovägen i månadsskiftet februari/mars för att istället 
hyra ett mindre kontor på samma adress fast på framsidan av huset. Månadskostnad för den är 750 kronor.  

Styrelsen beslutar att ha kvar kopiatorn/scannern i minst tre månader till. Hyran är 500 kr i månaden.  

§ 15. Övrigt 
Jonas tar på sig att se över lösning att samla all data på samma plats på nätet. Han återkommer med förslag till nästa 
möte.  

§ 16. Nästa styrelsemöte 
Nästa möte är den 12 mars kl 18.00. Till det mötet har Frank kallat representant från Bynet. Vi har även bokat in näst-
nästa styrelsemöte till den 1 april kl 18 dit Gullik har bjudit in representant från Netatonce. Båda mötena hålls i källar-
lokalen på Gärdebovägen.  

§ 17. Mötet avslutas 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande 

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

Protokollförare 

.......................................................................  
Susanne Nystedt 

Justeras 

.......................................................................  
Mats Uhlén

mailto:info@haggadalensfiber.se

