
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2016-10-30 kl 18.00
 Plats: Björn Stranne, Görvik 

 

Närvarande: Björn Stranne, Eivor Frestadius, Gertrud Olsson, Sven-Erik Spjuth, Kim Hallgren och Leif Frestadius. Ej 
närvarande: Tina Eriksson   

  

  1 Gertrud Olsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

  2 Dagordningen godkändes. 

  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

  4 Till justeringsmän valdes Björn Stranne och Sven-Erik Spjuth. 

  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Åtgärdat från föregående protokoll: Björn 
har lagt över all dokumentation på ett USB minne, ska överlämnas till Gertrud så att en backup 
finns. Protokollen från Reaxcer utmailade till styrelsen. Vägen hos Bo Schröder, Sörviken är 
asfalterad. 

  Kvarstår: Gertrud ska sammanställa frågor och svar efter det att föreningen tecknat avtal med 
Kommunikationsoperatören. 

  6 Kassarapporten 2016-10-30: 385.646SEK. Då är första delfakturan på 923.205SEK inkl moms till 
Reaxcer betald. Föreningen kommer att få tillbaka momsen plus halva kostnaden i stöd. Då det 
kan ta upp till 3 månader innan stödet från Länsstyrelsen kommer har föreningen tagit en 
bankkredit för att betala kommande fakturor.   

  7 Genomgång av budgeten: Projektet fortlöper enligt den budget som finns. Beslöts att de utlägg 
som gjorts av Björn Stranne för kontorsmaterial, toner till skrivare, frimärken mm ska belastas 
kontor för Drift- och Underhåll då dessa kostnader inte är stödberättigade. 

  8. Anbud från KO: Eivor har varit i kontakt med Telia Operator som ska skicka en offert. Eivor 
kontaktar återigen Telia för att påminna om offerten som ej inkommit.. 

  9. Obetalda fakturor: Endast en obetald faktura per 2016-10-30. 

10. Inskick av fakturor till Länsstyrelsen: Föreningen har väntat på en fullmakt för att skicka in 
fakturor. Den har nu kommit men det går ändå inte att komma in på Jordbruksverkets hemsida.  
Gertrud kontaktar Länsstyrelsen omgående för att få hjälp med sidan. 

  11. Övriga frågor: angående kontaktering: Skanova vill kunna mäta från insidan av varje hus till 
Nodhuset. Leif har varit i kontakt med Sven-Åke Westman, Skanova, att en mätning endast 
behöver göras som visar att fibern fungerar hela vägen till Nodhuset. 

 Eltel har synpunkter på kopplingspunkten inne i Nodhusen (ODF), fibern ska registreras på varje 
fastighet. 

 Kvarstår: Vilket Nodhus ska användas i Görvik? 
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 Nedgrävning av kabelbrunn i anslutning till Skanovas fiberrör för att föreningen ska kunna bli 
ansluten till Skanovas fiber i Nodhuset. 

 Föreningen har väntat 4 månader på att Trafikverket ska ge tillstånd för att skjuta fiberrör 
under landsvägen. Inget beslut har inkommit. 

 Leif kontaktar Storåns Energi så de kan färdigställa all utrustning inne i Nodhuset i Sörviken, då 
återstår mätaren som Eon ska sätta upp på utsidan. 

 Björn undersöker om han har en låscylinder så det tillfälligt går att låsa nodhuset i Sörviken. 

 Kvarstår: En lista ska upprättas av styrelsen där det framgår om fastighetsägarna är nöjda, har 
synpunkter etc. Sörviken har överlämnat till Reaxcer. Kvarstår samtliga fastighetsägare i Görvik, 
Sven ansvarar.  

12 Gertrud kallar till nästa styrelsemöte vid behov. 

13 Gertrud avslutade mötet.    . 

 

Gertrud Olsson     Eivor Frestadius 
Ordförande     Sekreterare 
 
   Justeras 
 
                        
Björn Stranne     Sven-Erik Spjuth

     
    


