
Datum:  2015-04-27 

Ort:  Fritsla 

Ordförande:  Frank Hallberg 

Sekreterare:  Susanne Nystedt 

Justerare:  Henrik Hansson 

Övriga närvarande: Thomas Danielsson, Lars Olofsson, Mats Uhlén, Gullik Webjörn och Jonas Axelsson 

§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 

§ 3. Val av   a) mötessekreterare 
  b) justerare 

a) Susanne Nystedt valdes till mötessekreterare. 

b) Henrik Hansson valdes till att jämte ordförande justera protokollet. 

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

§ 5 Resultat av bearbetning av fastighetsägare 
Dörrknackning pågår där vi fått fram kartor för hur vi har släppt slang. Saknar kartor över Risma, Hallagärde/
Hjälltorp och Gärdebo. Susanne mailar Erik för att fråga om kartor över dessa områden kan tas fram. Hittills 
har dörrknackningen inneburit ca 10 stycken nya medlemmar vilket är bra.  

§ 6. Status samarbete Marks Värme 
Thomas och Gullik för dialog med Marks Värme angående redundans Harpebo-Fritsla där vi blivit erbjudna 
att få blåst fiber genom dem för 10 000 kronor och sedan en kostnad på 2000 kronor löpande per månad.  

§ 7. Projektets genomförande 

a) Status på hur projektet ligger i tid? 
Grävning ser ut att vara färdigt om två-tre veckor. Markavtal som inte beviljas försenar men annars är det 
ihopknytning av nätet som ska färdigställas.  

Bygglov på nodhus dröjer fortfarande. Färdigställande av det nodhus som måste kläs med panel ska ske 
inom kort.  

b) Information från hyresvärdar? 
Henrik H har en lista klar över fastigheterna till nästa styrelsemöte.  

c) Återställningsgrupp/förarbete. Status asfaltering? 
Marks kommun har asfalterat en del i byn och Lars har i uppgift att åka runt och inspektera var det inte är 
asfalterat. Det kan finnas vägar som ej är kommunala. Där behöver vi lägga en separat beställning. Lars 
återkopplar detta nästa styrelsemöte.   



Jonas sätter ihop ett förslag på utskick angående återställning och dagsverken. Mailet skickas ut på torsdag.  
Vi behöver veta vilka återställningsjobb som finns, se till att det är skrivit markavtal där och sedan se till att 
arrangera dagsverkare för att göra jobbet. Matjord beställer vi som vanligt. Jonas kollar med kontakt på 
Granngården angående gräsfrön. Även dagsverke som använt dagsverketimmar till återställning på egen 
tomt ombeds att höra av sig för att vara säkra på att allt dokumenteras korrekt. OBS! Gäller endast då vi 
behövt gå genom/över tomten för att nå annan fastighet, samlingsskåp eller vidare väg för slang. 

d) Supportgrupp tomt/in i hus 
Dosavcheckningen har avstannat och alla verkar inte avcheckade enligt programmet som Gullik skapade. 
Alla styrelsemedlemmar ombeds logga in på länken, söka upp fastigheter som står under ej klara och 
checka av. Se till att uppdatera listan på plats så behöver vi inte dubbelarbeta. ALLA dosor ska checkas av, 
även de som har fjärrvärme eftersom de ska ha en invändig dosa. Jonas lägger till i massutskicket att man 
ska maila in om man har sin utomhusdosa inomhus.  

e) Supportgrupp NAO. Avtal med hyresgäster? 
Gullik återkommer nästa styrelsemöte med förslag på avtal för hyresgäster.  

f) AXEAB 
Det fungerar bra.  

§ 8. Samarbete med Bynet 
Markus på Bynet har mött upp bra enligt Thomas. Han arbetar för fullt med kalkylen som vi vill ha omgående. 
De saknar kartor men så fort de fått allt så ska de kunna kalkylera för fiberblåsning och svetsning.  

§9. Blåsning av fiber och kostnad? 
Ännu ingen kalkyl från Bynet men det är på gång. Thomas har kontakt med Markus flera gånger i veckan. 
Frank hör med Adrian vad kostnaden för efterhandsblåsning blir för de fastigheter som inte är klara då 
blåsningen sätter igång. Ingen blåsning ska ske innan kalkylen är färdig så att vi har exakt koll på vad 
ekonomin är inför det avslutande arbetet.  

§10. Ekonomi 
Frank har bett om offert för fakturering men inte fått det sista underlaget. Han jobbar vidare på det och har ett 
förslag färdigt till nästa styrelsemöte.  

Vi har startat en ekonomigrupp som arbetar fram ett pedagogiskt underlag som kan presenteras på 
årsstämman där alla poster redovisas. Det ska vara lätt att förstå och helt transparent. Jonas och Gullik tar 
tag i de posterna som har varit. Thomas och Frank försöker få all information om resterande kostnader för att 
kunna färdigställa projektet.  

Enligt registret är det ca 60 medlemmar som ej betalt någon/några av sina delbetalningar (gäller ej den sista 
fakturan) och Henrik H kommer att skicka ut brev till dessa.  

§11. Valberedning 
Thomas tar kontakt med de fyra representanter som finns att tillgå som valberedning. De bjuds in till nästa 
styrelsemöte.  

§12. Övrigt 
Beslut: Vi har under Gjermunds ledning grävt på Gelbgjutarevägen 1 utan markavtal och nu vill 
fastighetsägaren inte skriva på något avtal fast slangen redan är nedgrävd. Han vill frånskrivas ansvar för 
slangen på sin tomt eller så får vi gräva upp den och fräsa i asfalten runt hans hus för att få den till 
grannfastigheten. Styrelsen tar beslut att gräva upp slangen och fräsa i asfalten även fast det blir en extra 
kostnad på ca 15 000 kronor då vi inte kan gå med på specialavtal.  

Fredrik Johansson begär utträde från styrelsen. Även Henrik Skoglund.  



Preliminärt datum för årsstämma är satt till den 16 juni kl 19.00.  

§ 13. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte ska hållas måndagen den 18/5 kl 18.00.  

§ 14. Avslutning 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 

Ordförande 

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

Protokollförare 

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

Justeras 

.......................................................................  
Henrik Hansson


