
Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2015-07-26  kl 18.00 

Plats: Borggården, Borgvattnet 

 

Närvarande: Björn Stranne,  Eivor Frestadius, Gertrud Olsson,  Kerstin 
Torgersson Leif Fagerlind och Mikael Eklund 
 
 
 
  1 Gertrud Olsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

  2 Dagordningen godkändes. 

  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

  4 Till justeringsmän valdes Kerstin Torgersson och Leif Fagerlind. 

  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.   

 Markavtalen övergår till ledningsrätt mot Lantmäteriet. Kostar ca 
30-50 tkr. Kan utföras av t ex Skanova om de tar över nätet. 

 6  Kassarapporten 60.011.- 

 7 ServaNet 
 Beslöts att Eivor mailar politiker och tjänstemän i Ragunda 

kommun, ServaNet och styrelsen för Fiberfbyarna. Kallar till ett 
möte på Borggården den 19 augusti kl 16.00. 

 
 Beslöts att alla  skriver ner frågor som hur kommunen, ServaNet 

har tänkt lösa bredbandet i byarna. ADSL nätet i Borgvattnet 
kommer att monteras ner i oktober 2015. 

  
  Skicka era frågor till Eivor före den 12 augusti så görs en 

sammanställning som skickas i förväg till kommunen och 
ServaNet. Viktigt att så många som möjligt från styrelsen deltar på  

 mötet.  
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8 Skanova 
 Efter ett antal möten med Skanova beslöts att Förenade Fiberbyar 

får koppla in Görvik och Sörviken på den transportfiber som ska gå 
från Örebro till Luleå. 

 Tufft arbete pågår med att färdigställa accessnätet i byarna. 
Undertecknade av markavtal för både de som tecknat msitt intresse 
för fiber och de som tackat nej håller på att upprättas. Upphandling 
av tjänster, material, grävning, bidrag från Länsstyrelse och bank 
återstår. 

 Ett informationsmöte hölls i Görvik den 25 augusti för både Görvik 
och Sörviken.  

 Finns att ta del av protokoll från det mötet om någon i styrelsen 
önskar. 

 Bidrag från Länsstyrelsen kommer att sökas av Förenade Fiberbyar 
men regionsvis. 

 Gå gärna in på Byanätsforum.se 
 
9 Vindparker 
 Färdigställandet av Björkhöjden pågår. Klagomål om bullerproblem 

har varit stort under sommaren från både byarna Fullsjön och 
Sörviken.  

  
 10 Beslöts att efter mötet den 19 augusti ta ställning hur man ska 

arbeta med medlemmarna och där medlemsavgifter saknas för 
2015.  

 
11 Övriga frågor 
  Beslöts att arbeta för att få in fler styrelseledamöter framför allt för 

Fullsjön. 
 Beslöts att Görvik- Sörviken får använda 9.000.- + moms eller 

billigare alternativ för att annonsera t ex via Wisma för att 
upphandla tjänster.  Ska öronmärkas för Görvik-Sörviken.Viktigt är 
att det gäller 1 år så alla byar ev kan utnyttja det. 

 Beslöts att Leif Fagerlind räknar igenom antalet medlemmar per by. 
Summan av ev återbetalning av medlemsavgiften får ej användas.  

 Beslöts att Mikael fortsätter med Teliakontakten för att utreda om 
möjligheten att uppgradera masten i Borgvattnet.   
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12 Nästa styrelsemöte blir i samband med mötet 19 augusti där det 

föreslogs att styrelsen stannar kvar efter mötet för att diskutera hur 
vi går vidare med Björkvattnet-Fullsjön-Borgvattnet och Köttsjön.  

    
 
 13 Gertrud avslutade mötet och samtliga deltagare tackade Kerstin för 

kaffe,  goda smörgåsar och mycket goda kakor. 
  
 
Gertrud Olsson    Eivor Frestadius 
Ordförande    Sekreterare 
             Justeras 
 
 
 
 
Leif Fagerlind    Kerstin Torgersson

     
      


