
Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2014-10-11  kl  18.00 

Plats: Görviks Camp 

Närvarande: Leif Fagerlind, Eivor Frestadius, Gertrud Olsson, Björn Stranne, 
Malin Nilsson, Mikael Eklund och  Kerstin Torgersson. 
 
§  1 Till ordf valdes Gertrud Olsson. 

§  2 Dagordningen godkändes. 

§  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

§  4 Till justeringsmän valdes Björn Stranne och Leif Fagerlind. 

§  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  Kassarapporten 51.534.- 

§ 7 ServaNet 
 Beslöts att Gertrud kontaktar Mattias Strömqvist om ett möte med 

styrelsen. Frågor till ServaNet: Hur ser tidsplanen ut för Sollefteå 
Statsnät ang fiberdragningen ner till Ramselevägen? Blir det en tom 
kanal eller fiber från början? Markavtal med samtliga markägare, 
även de som ska ha fiber? Har ServaNet något standardavtal? 
Fibern som nu läggs ner längs väg 344. Det är bara en mil mellan 
Boberg och Borgvattnet. Hur tänker ServaNet där? Ringlinje?  

 Bidrag kommer att sökas under december – januari. 
 Beslöts att Mikael tar reda på om fibern är lös eller fast egendom 

med tanke på markavtalen. 
 
§ 8 Gertrud redovisade att leaderprojektet är avslutat. 
 
§ 9 Beslöts att Kerstin kontaktar Anders Nilsson för att lägga upp en 

egen hemsida. Börja med att lägga över det befintliga materialet 
från Förenade Vindbyars hemsida.  
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§ 10 Leif informerade om skrivelserna till Länsstyrelsen, Västernorrland, l 

Ragunda och Strömsunds kommuner angående buller, ljus och 
skuggning från alla de vindparker som är tänkta att byggas i 
området Borgvattnet, Fullsjön och Sörviken. Vilka konsekvenser det 
får för ortsborna om alla 510 verken kommer att byggas. De flesta 
med en höjd på 220 m. 

 SSVAB har kallat till ett möte 28 oktober kl 18.00 i Hocksjön. 
 
 Mikael Eklund deltog inte i diskussionerna då det berörde vindkraft. 
 
§ 11 Inga övriga rapporter. 
 
§ 12  Malin rapporterade att det är fel på radiolänken till ADSL i Köttsjön. 
 
§ 13 Beslöts att Gertrud kallar till möte efter det att Mattias Strömqvist 

kan komma. Mötet kommer att hållas hos Kerstin Torgersson i 
Borgvattnet. 

 
§14 Gertrud avslutade mötet och tackade för en god middag som 

avnjutits på Campen med respektive. Noteras ska att alla deltagare 
stod för sin egen mat o dryck. 

  
      
 
  
 
Gertrud Olsson    Eivor Frestadius 
Ordförande    Sekreterare 
             Justeras 
 
 
 
Leif Fagerlind    Björn Stranne

     
      


