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Förening: Häggådalensfiberförening
Datum: 2015-03-12
Ort: Fritsla

Ordförande: Frank Hallberg
Sekreterare: Stefan Hansen
Justerare: Gullik Webjörn

Övriga närvarande: Fredrik Johansson, Lars Olofsson, Mats Uhlen, Susanne Nystedt, Thomas Danielsson

§ 1. Mötet öppnat

Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3. Val av justerare och protokollförare

Gullik Webjörn 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

Önskvärt att få in fler fastigheter, Fredrik ska ta fram listor där vi kan se vilka fastigheter som har slang vid 
tomgräns och ej är medlemmar, dessa skall bearbetas av dagsverkare

§ 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

Grävningen fungerar bra och Fredrik uppskattar att det är ca 4-6 veckor kvar innnan allt är klart

Fiberblåsningen skulle ha kommit i gång den 2/3, men inga fiberblåsare har dykt upp, detta skall 
diskuteras med Bynet

b) Information från hyresvärdar

Inget att rapportera

c) Återställninggrupp/förarbete. Status asfaltering

Återställning med dagsverkare bör komma i gång om tidigast 8 veckor. Asfalteringen är undermålig och 
måste i många fall göras om, Axeab håller på och utreder detta

d) Supportgrupp tomt/in i hus. 

Inget att rapportera
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e) Supportgrupp NAO

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

Detta skall skickas så snart till möjligt till alla hyresgäster

Inkomna NAO kontrakt skall digitaliseras av dagsverkare och skickas till NAO

f) Slanggrupp/Axeab

Alla maskiner körs fram till den 1/4, sedan kommer några mindre maskiner att fortsätta i ca 2 veckor till

Fredrik uppskattar att återstående grävning kommer att kosta ca 1 Mkr

§ 8. Samarbete med Bynet

Bynet sköter inte sitt uppdrag som de utlovat enligt styrelsen och ett möte med Bynet, Axeab och DE-teknik 
skall hållas på måndag den 16/3 för att framföra våra synpunkter

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

DE-teknik har inte börjat blåsa fiber som utlovat och vi har fortfarande inte fått en kostnadsuppskattning från 
Bynet. 

§10. Ekonomi och utskick ytterligare faktura. 

1.3M SEK finns på kontot

Vi behöver skicka ut ytterligare en faktura och kommer att kräva in max belopp av alla medlemmar

Om eventuellt överskott kommer att betalas tillbaka till medlemmarna när projektet är klart eller om det skall 
gå in i reparationsfonden kommer att beslutas senare

§11 Firmateckning
Styrelsen beslutar att som firmatecknare för avtal som tecknas mellan föreningen och föreningens medlemmar 
och dess hyresgäster och markavtal mellan fastighetsägare och föreningen lägga till Tomas Nystedt 750531-1659.

§12. Valberedning

Inget nytt att rapportera

§13. Övrigt

 Lördag 14/4 kl 13 kommer dom som kan samlas på kontoret och skriva under inkomna avtal

 Vi skall ta bort underskrift raden från våran sida från kommande kontrakt, för att minska 

administration

§ 14. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska hållas 01-Apr 18:00 i lokalen på Gärdebovägen 3

§ 15. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
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Ordförande

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

Protokollförare

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

Justeras

.......................................................................
Gullik Webjörn
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