
Protokoll Styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

2015-12-30 18.30-20.30 Lokal: Aratorpsvägen 16

Närvarande Susanne N, Johan A, Gullik W, Lars O, Mats U, Pelle L

§ 1 Mötets öppnande Susanne öppnar.

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Val av a) mötessekreterare Mats U

b) justerare Gullik W

§ 4 Projektets genomförande

a) Blåsning av fiber. Uppdatering till hemsidan (ca varannan vecka). Gullik sammanfattar vad som pågår.
Mats lägger upp på hemsidan.

b) NAO Avtal droppar fortfarande in från medlemmar. Vi försöker göra en efterhandsbeställning på 

de som kommit in efter sista utsatta datum (30 november). Utlämning av boxarna. Hur organiseras detta?
Vi planerar att ta olika dagar för olika områden, med “uppsamlingsheat” för de som inte kan en viss dag. 
Att ta in alla medlemmar på en gång blir ohanterligt. 2 pers/dag för utlämning/avprickning.
Ett 50 tal medlemmar som inte lämnat avtal, en sista påstötning via telefon/dagsverkare skall göras. 
Susanne tar fram lista på medlemmarna. Ej inlämnat avtal innebär att man inte får gruppanslutning utan 
får teckna avtal direkt med valfri operatör.

c) AXEAB En medlemsbeställd grävning kvar. Tillståndet för tryckningen under vägen är fortfarande 
inte klar vid paddocken. Susanne kontaktar AXEAB. Tryckningen under järnvägen vid Vilda västern 
skall göras samtidigt för att minska ställkostnaden.

d) byNet Vi har betalat alla återstående skulder, vi ska ha dokumentation. Susanne skriver mail och 
trycker på.

e) Bidrag Marks kommun Fortfarande inget besked (v.32, 2015 skulle besked lämnats). Diskussion om
hur vi hanterar detta.

f)       Lösa puckar

 Markavtal Vissa medlemmar har ändrat i markavtalstexten. Det accepteras inte. 

Personnummer, namn eller fastighetsbeteckningar saknas. Måste göras om. Jobben delas 
mellan styrelsen. 
Kommunens markavtal, 6-7st, Lars jobbar på dessa. (för slangar som vi dragit på uppdrag av
kommunen) Klart om 3 veckor.



 Inför blåsning på hemsidan Se §4 a)

 NAO – ej inlämnade avtal Se §4 b)

 Utskick Infoblad skall tas fram (Susanne tar fram förslag) för att förklara att 

fakturering kommer att ske via e-post. Brevfaktura kommer att kosta extra. Vi provkör sedan
faktureringssystemet för årsavgiften 2016. All framtida information kommer enbart att 
publiceras på hemsidan och ingen post kommer att skickas ut i brevlådan. (förutom de som 
ej uppgett e-post för fakturering.)

 Ej betalda medlemmar Kontroll att slang finns, påtryckning av inbetalning sedan. 

Susanne mailar Fredrik (AXEAB) för slangkontroll.
Vissa medlemmar tror att “vilande anslutning” innebär att man slipper betala full 
anslutningsavgift. Det stämmer inte. Vilande avser tjänsteavtal. Via anslutningsavtalet är 
man bunden att erlägga full betalning. Om så ej sker kommer fastigheten inte att kopplas 
upp. Inga mediaboxar kommer att lämnas ut.

§ 5 Föregående mötesprotokoll Lästes igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Övriga frågor

 Hjälp till styrelsen Några intresserade har hört av sig, bjuds in till nästa styrelsemöte 

för information om vad som pågår och vad vi behöver hjälp med.

 Årsstämma Första/andra veckan i juni.

§ 7 Nästa styrelsemöte 20/1 kl 18.30

§ 8 Mötet avslutas. (Styrelsen tackar Johan A för frikostigt upplåtande av möteslokal i hans hem)


