
Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2014-02-02  16.00 

Plats: Erik Ohlsson, Köttsjön 

Närvarande: Leif Fagerlind, Eivor Frestadius, Kjell Knutsson, Ulf Magnusson, 
Malin Nilsson, Erik Ohlsson, Gertrud Olsson, Björn Stranne,  och  Kerstin 
Torgersson. 
 
§  1 Till ordf valdes Gertrud Olsson. 

§  2 Dagordningen godkändes. 

§  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

§  4 Till justeringsmän valdes Malin Nilsson och Erik Ohlsson. 

§  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 Kvarstår från föregående protokoll: Saknas en checklista från 
ServaNet och svar från Mattias Strömqvist  angående fiber till 
reningsverket i Görvik.  

§  6  ServaNet.  
Samtliga i styrelsen tar fram adresser till alla boende i resp by, även 
de som ej är medlemmar i Fiberföreningen. Kontakta kommunen 
och be att få listan för sophämtningen. Klart till 9 mars. 
 
En lista för de som har betalat in medlemsavgiften för 2014 tas fram 
av Leif Fagerlind.  
 
Kartorna över byarna. Alla har fått kartor utom Borgvattnet. 
Markera vilka som är intresserade av fiber och gör ett förslag för 
fiberdragning. Klart till 15 februari. 
 
Beslöts att Gertrud kontaktar Hans, ServaN när han kan komma till 
respektive by för genomgång. 
Markavtal ska bara skrivas med de markägare som ej ska ha fiber till 
sin fastighet.  
 

§ 7 Hemsidan. 
 Beslöts att Kerstin T kontaktar Malin Rimmö ang hemsidan.  
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§  8 Styrelsen gick igenom redovisningen av ideell tid för 

Leaderprojektet. 
 
§ 9 Årsmötet. Alla handlingar klara inför årsmötet i Görvik den 9 mars. 
 
§ 10 Rapporter. 

- Det går att utnyttja Rot-avdrag för fiberanslutningen. 
- Hela Sverige ska Leva har årsmöte den 27 mars  kl 15.00 i 

Marieby församlingshem. 
- Ragunda kommun har gjort ett utskick till samtliga hushåll i 

kommunen angående intresse för fiber. Kommunen kontaktar 
respektive kontaktperson om nya intresseanmälningar. Gå gärna 
in på www.ragunda.se/bredband  där de uppdaterar vad som är 
på gång med fiber. 

- Eon kommer att gräva ner högspänningsledningen mellan Görvik 
och Sörviken. Kontakt tas med Eon, kommunen,och Länstyrelsen 
för att se om det går att lägga fiber i samma dike. 

- 4G-masten igång på Brattåsen mellan Görvik och Sörviken. Det 
är Telenor som har fått tillstånd av Telia att bygga ut i masten. 
Måste testas då det är många som arbetar med vindkraften 
under februari -mars. Kostnaden att ansluta sig är relativt hög. 

- Ytterligare diskussioner måste ske för hur utvecklingsmedlen 
från SSVAB ska kunna utnyttjas för fiber.  

 
§11 Inga övriga frågor. 

 
§ 12 Tid för nästa möte bestäms efter årsmötet 9 mars. 
§ 13 Mötets avslutande. Ett stort tack till Erik för goda smörgåsar och 

fantastisk kladdkaka. 
 
 
 
Gertrud Olsson   Eivor Frestadius 
Ordförande   Sekreterare 
   

JusterasMalin Nilsson   Erik 
Ohlsson      


