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Förening:  Häggådalensfiberförening 
Datum:  2015-05-18 
Ort:  Fritsla 
 
Ordförande:  Frank Hallberg 
Sekreterare:  Stefan Hansen 
Justerare:  Mats Uhlen 
 
Övriga närvarande: Gullik Webjörn, Lars Olofsson, Susanne Nystedt, Thomas Danielsson, Henrik Hansson, 
Jonas Axelsson 

§ 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 

Inget ytterligare har gjorts sedan senaste mötet, vi behöver en uppdaterad karta för att se var slang är släppt 

vid hus som ej är anslutna 

§ 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 

Stora grävmaskinen är snart klar och kommer att försvinna från projektet, oklart när blåsning kan 

inledas, samtal pågår med Bynet 

b) Information från hyresvärdar 

Ca 200 hyresgäster finns i fastigheterna vi ansluter 

c) Återställninggrupp/förarbete. Status asfaltering 

Lars har åkt runt och inspekterat asfalten och rappoterat var skador finns så att det kan åtgärdas 

d) Supportgrupp tomt/in i hus.  

Dagsverken, vi behöver räkna på hur många som behövs, handgrävning i Horndal kommer att behövas 

till helgen 

e) Supportgrupp NAO. Avtal med hyresgäster 

Gullik jobbar vidare på ett avtal till hyresgäster och försöker reda ut om dom normala avtalen måste 

justeras, Gullik skall diskutera med NAO 
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Vi behöver även reda ut vad som gäller med TV abbonemang då några oklarheter uppkommit angående 

senare anslutning via Sappa 

f) Axeab 

Möte med Axeab och Bynet på onsdag 20/5 för att diskutera kvarvarande projekt status 

§ 8. Samarbete med Bynet och eventuellt avslutande 

Vi är fortsatt kritiska till Bynet, men de har skött sig ok senaste tiden och skall vara med på mötet på onsdag 

med Axeab för att reda ut vad som behövs för att blåsning skall kunna dra igång 

§9. Blåsning av fiber och kostnad 

På onsdagens möte skall Bynet visa oss siffror så att vi kan se vad kostnaden kommer att bli för blåsning av 

fiber 

§10. Ekonomi och utskick ytterligare faktura.  

Ca 700.000 SEK finns på kontot 

Revisor jobbar på ekonomiredodovisningen för 2014 

§11. Valberedning 

1 finns klar i Kinnahult, 1 i Gullberg och 2 kandidater i Fritsla 

§13. Övrigt 

 Föreningstämma skall hållas den 30/6 

 Ledningskollen, hur kommer det att fungera, detta bör utredas till nästa möte 

 Microsoft Office 365 kommer att köpas in för bruk av Tomas till en kostnad av 300kr/månad 

  

 

§ 14. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte ska hållas 3/6 18:30 i källaren på Gärdebovägen 3 

Sedan 23/6 och 29/6 

§ 15. Avslutning 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

f) 
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Ordförande 
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Frank Hallberg 

 

Protokollförare 

 

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

Stefan Hansen 

 

Justeras 

 

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

Mats Uhlen 


