
Styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

2017-09-13  Kl. 19.30 Lokal Framsidan

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande och notering av närvarande
Susanne Nystedt
Mats Uhlen
Krister Andersson
Tony Nilsson
Örjan Johansson
Gullik Webjörn

Ej närvarande
Ove Johansson
Mikael Bynander
Fredrik Johansson

§ 2 Val av justerare 
Tony Nilsson

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes utan tillägg

§ 4 Projektets genomförande

a) Blåsning och svetsning – klara med AXEAB och Elfiberbolaget? 
Axeab är i konkurs och konkursboet har 55.155 kr i fordran.
Idag (ca 10.30) grävdes matarledning av mellan Seglora och Fritsla. Gullik felsökte och hittade en 
grävmaskin… Slangar framgrävda och aktiva fibrer akutskarvade (ca 15.10) Reservrör skarvat och 
markeringsnät lagat. Ny kabel måste in i reservröret, svetsa om i skarvbrunn och skåp i Seglora. 
Gamla röret blir nytt reservrör.
Anmälan till försäkringsbolag görs av Krister.

b) Markavtal – MKVAB – status? 
Förslag på att köpa in arbetskraft för att få hjälp. 

c) Nya anslutningar?
Lista måste upprättas för att hålla ordning på nya förfrågningar. Susanne fixar.
Finns slang förberett och lediga fiber i skåp kan vi ansluta nya medlemmar utan extra kostnad för 
medlemmen, förutom anslutningskostnaden. En handfull av dessa enkla står på kö att bli medlemmar. 

d) Samförläggning av slang?
Vi ska samförlägga en slang mot Skephultsvägen med Netatonce från vårt sista skåp på andra sidan 
41:an.

e) Boxhantering
Utredning pågår hur många boxar som verkligen har levererats. Vi, Netatonce och Sappa har olika 
uppfattning om hur många medlemmar vi har. (Krister)
Några medlemmar/hyresgäster har hämtat box utan NAO-avtal. Några med vilande avtal fick ut box. 
De betalar dock abonnemang, så avtal ska upprättas (Susanne)



 § 5 Sammanfattning av möte med NAO. 
Henrik Edegård (NAO) besökte Susanne och Krister förra veckan. Från 30 mars nytecknas inte 
Gruppanslutning. Nya medlemmar köper box av Netatonce, kontant eller avbetalning. Vi fakturerar endast 
nätavgift till dessa medlemmar. 
Vi har fått en support-mailadress som Krister kommunicerar med NAO.
Ca 110 anslutningar för många har fakturerats av NAO till föreningen. Efter juni i år är felfaktureringarna 
korrigerade, men före juni är vi inte överens om hur många medlemmar som faktiskt var aktiva.
Diskussionen pågår, och går i god anda.

 § 6 Ekonomi 
  Kassa 107 820 kr

Kommande inbetalningar tom v 40 738 324 kr

846 144 kr

Kommande utbetalningar tom vecka 40 575 714 kr

Eventuella utbetalningar som ska förhandlas 280 209 kr

855 923 kr

 § 7 Uppdatering av dokument
Susanne tittar på uppdateringar, omformuleringar etc. i div avtal.

§ 8 Övrigt
Uteslutning av medlem per 31/12 2017. Hultvägen 5, Fritsla 5:98. Fastigheten har sålts, ny ägare har ej 

tecknat avtal, och är inte intresserad av detta. Fastigheten har inte betalat medlemsavgift för 2017. Krister 
påminner fastighetsägaren en gång till.

§ 9 Höstens styrelsemöten
Förslag: 4/10, 8/11, 6/12 Onsdagar 19.30.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande. Susanne Nystedt

…………………………………..

Sekreterare: Mats Uhlén Justeras: Tony Nilsson

……………………………… ……………………………………..


