
Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2015-06-14  kl 17.00 

Plats: Gertrud Olsson, Görvik 

 

Närvarande: Björn Stranne, Erik Olsson, Eivor Frestadius, Gertrud Olsson,  Malin 
Nilsson,  Kerstin Torgersson och Gunilla Schröder per telefon. 
 
 
 
 
§  1 Till ordf valdes Gertrud Olsson. 

§  2 Dagordningen godkändes. 

§  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

§  4 Till justeringsmän valdes Kerstin Torgersson och Björn Stranne. 

§  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 Kvarstår från föregående protokoll:  Mikael tar reda på om fibern är 
lös eller fast egendom med tanke på markavtalen.  

§  6  Kassarapporten 61.041.- 

§ 7 ServaNet 
 Beslöts att Eivor mailar till ServaNet och begär underlaget för 

samtliga byar. 
 
 Beslöts att Eivor kallar till ett möte i Borgvattnet efter 15 augusti 

med Gunilla Lagergren, Mattias Strömqvist, Paul Eriksson angående 
fiberdragningen genom byarna. Viktigt att få information om hur 
ServaNet har tänkt att lösa fiberdragningen  till Köttsjön. En ny 
ansökan om landsbygdsutvecklingsmedel kommer att skickas in till 
Tillväxtverket eftersom vad som skulle skrivas in i behovsanalysen 
inte var klarlagt. Ragunda kommun betalar för ADSL underhållet till 
4G masten kommer att färdigställas i september. 

 Detsamma gäller för Görvik där Strömsunds kommun betalar för 
underhållet till december 2015.  
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§ 8 Skanova  
 Ett möte i Hammerdal har ägt rum med representanter från 

Skanova, Strömsunds kommun, Sollefteå kommun, Zitius och 
Förenade Fiberbyar angående fiberdragningen Örebro-Luleå. 

    
 En samförläggning går ej att genomföra eftersom det fodras en 

längre projekteringstid. Däremot föreslogs en inkoppling på 
Skanovas fibernät i Görvik och Sörviken. 

 Eivor har skickat digitala kartor till Skanova. Ett besked väntas inom 
2 veckor från Skanova. 

 
§ 9 SSVAB har via media meddelat att all vidare byggnation av 

vindparker i området stoppas tills vidare pga låga elpriser. Däremot 
kommer Björkhöjden att byggas klart. Ett möte om ljudproblemen 
kommer att hållas den 16 juni på Björkhöjden. Byarna har yttrat sig 
angående SSVABs höjning från 172,5 m till 220 m då inte 
ljudproblemen är lösta.  

 
 Väktaren Vind har inbjudit till ett samrådsmöte den 16 juni kl 18-21 
 angående byggnation av 13 vindkraftverk vid Lill-Villflon sydost om 

Fullsjön.  
  
  
§ 10 Beslöts att samtliga i styrelsen kontaktar de som ej är med i byarna 

och de som ej betalat medlemsavgiften för 2015.  
 
§ 11 Förenade Fiberbyar har kallat till ett möte med 

riksdagsrepresentanter, region Jämtland/Härjedalen, Strömsunds 
kommun, Hela Sverige ska leva, Skanova, Länsstyrelsen, och SVT 
den 22 juni kl 16.00 på Mediecenter, Skidstadion, Östersund. 

 Anledningen till mötet är vikten av att belysa samarbete mellan 
olika parter för att kunna utveckla bredband på landsbygden. 
Samtliga styrelseledamöter är välkomna att delta. 

 
§ 12 Sekreteraren kallar till nästa styrelsemöte efter att beskedet från 

Skanova inkommit och när datum för mötet i Borgvattnet kommer 
att äga rum. 
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§ 13 Gertrud avslutade mötet och samtliga deltagare tackade för goda 

pajer och kaffe.  
 
 
  
 
Gertrud Olsson    Eivor Frestadius 
Ordförande    Sekreterare 
             Justeras 
 
 
 
 
Björn Stranne    Kerstin Torgersson

     
      


