
Protokoll Styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

2015-02-10 18.30-20.30 Lokal: Gärdebovägen 3

Närvarande: Mats U, Pelle L, Lars O, Gullik W. Utom styrelsen Fredrik J (AXEAB)

Ej närvarande: Susanne N, Johan A

§ 1 Mötets öppnande Lars öppnar.

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Val av a) mötessekreterare Mats U

b) justerare Pelle L

§4 Föregående mötesprotokoll Protkollet läses igenom och läggs till handlingarna. 2015-12-30. 
Styrelsemötet 2016-01-20 ställdes in pga för få deltagande.

§ 5 Projektets genomförande

    Fredrik J (AXEAB) informerar:

I morgon sätts ett par skåp kring kyrkan, vid kommunens brunnar. Även ett skåp vid korsningen 
Björsvägen/Gärdebovägen skall sättas. Gärdebo är därefter klar för blåsning.

Tryckning under järnvägen + paddocken. Inom någon/några veckor kommer tryckningen att 
genomföras, åtminstone järnvägen där tillstånd är klart. Fredrik skall kolla varför tillståndet för 
tryckning under vägen vid paddocken dröjer.

Marks kommuns markavtal måste in så att vi kan få betalt för slangar som kommunen beställt av oss.
Lars ska fixa dessa snarast.

 NAO

Diskuteras att nätet kommer att driftsättas etappvis. Nod 3 och Nod 1 ser ut att bli klara först.

    AXEAB

Fakturor på div restarbeten återstår i samband med tryckningar under väg, järnväg och Häggån. 



    Bidrag Marks kommun

Avslag på samtliga ansökningar. Vi undersöker möjlighet till överklagan, då muntliga besked hela 
tiden (sedan i somras) talat om att åtminstone vissa av ansökningarna skulle godkännas utan 
problem.

    Diskuterades om flera fiber/medlem

1500:- per extra fiber har diskuterats tidigare under projektets gång. Det är inte rimligt att man kan få
valfritt antal fiber "gratis".

    Fiberbolaget

Felaktigt monterade dosor kommer inte att svetsats, svetsarbetarna får inte jobba på stege eller annan
farlig plattform. Dosan skall sitta ca 0,5 – 1,5 m ovan mark.
Synligt skadade fibrer svetsar inte. 

Gullik visar hur man testar fiberkabel och hur en trasig kabel ser ut.

    Informationsblad

Utskick till medlemmarna kommer att kuverteras av dagsverkare kommande lördag (13/2) och delas 
därefter ut av samma dagsverkare.

§ 6 Övriga frågor Inga övriga frågor

§ 7 Nästa styrelsemöte 2 mars 2016 kl 18.30

§ 8 Mötet avslutas.


