
Protokoll styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

20170405   19.30–21.30 Lokal Framsidan

Dagordning 

§ 1

Mötets öppnande och notering av närvarande

Susanne Nystedt, Krister Andersson, Gullik Webjörn, Ove Johansson, Mikel Bynander, Johan Andersson, 

Per Åke Loftegård, Mats Uhlén från kl. 20.00. Fredrik Johansson under § 5 B 

§ 2

Val av justerare

Per Åke Loftegård valdes till justerare.

§ 3

Godkännande av dagordning

Dagordning läses upp och godkänns utan ändringar

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Protokollet justerat och det läggs till handlingarna

§ 5

Projektets genomförande

a) Blåsning och svetsning

Gullik bedömer att det är ca 20 medlemmar kvar, med olika kvarstående jobb, såsom blåsning av fiber 
svetsning i skåp och fasaddosa. Styrelsen har en dialog med Fiberbolaget om färdigställande, så snart som 
möjligt.

b) Återstående grävningar

Det återstår grävningar och Fredrik Johansson som i och med AXEAB:s konkurs nu bytt jobb 



till Timmele Entreprenad AB, fick uppdraget att ta fram en offert på en av de längre grävningarna, 
där det är stopp i kanalisationen.

c) Markavtal – MKVAB – Status? 

Arbetet pågår, men vi saknar några avtal, Ove behöver hjälp med detta, så det blev en överenskommelse 
om en gemensam arbetsdag den 14 april kl. 09.00. 

§ 6

Ekonomi 

Krister redogjorde för ekonomin samt berättade att vi behöver stänga av uppkopplingen till två medlemmar, då 
de inte har gjort rätt för sig. Varken inkasso eller påminnelser har hörsammats.

Sammanställning av ekonomin:

Ekonomi 2017-04-05

Kassa 578 795

Kommande inbetalningar 278 689

Förfallna inbetalningar 146     625

1 004 109

Kommande utbetalningar 667 347

Övriga kända utbetalningar 161     281

828 628



§ 7

Beslut

Inköp av fiberblås.

Gullik m fl. har föreslagit att Föreningen skall göra ett inköp av en egen blåsutrustning. Anledningen är att vi 
behöver ha tillgång till det verktyget då Fiberbolaget avslutat sitt arbete hos Föreningen. Det kommer nya 
medlemmar som skall anslutas, det uppstår fel på fibernätet och vi gör bedömningen att det kommer att löna sig 
ekonomiskt att Föreningen kan göra kortare och enklare arbeten i egen regi.

Styrelsen beslutade om inköp av utrustningen.

 

§ 8

Övrigt

Styrelsen diskuterade lämpliga datum för stämman och ordföranden undersöker lämplig lokal och datum för 
detta.

§ 9

 Nästa styrelsemöte – 3 maj 19.30-21.30

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Ordförande. Susanne Nystedt

…………………………………..

Sekreterare: Mats Uhlén Justeras: Per Åke Loftegård

……………………………… ……………………………………..


