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Protokoll styrelsemöte Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 4 december 2017 
 
Närvarande: Tomas Svedberg, Lasse Eriksson, Stefan Olivesten, Kent Ahlenius, 
Magnus Engholm, Fredrik Spennare 
Inte närvarande: Helena Lundvik 
 

1. Mötets öppnande 
Tomas öppnade mötet med att hälsa samtliga välkomna.   
  

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll av den 1 juni 2017 samt protokoll 
från konstituerande styrelsemöte 21 juni 2017: 

Inga invändningar mot protokollen och beslut togs att lägga dessa till handlingarna. 
 

3. Rapporter 
 
Nuläget i föreningen:  

• Vi är nu 875 medlemmar och ytterligare 11 anslutningsavtal har undertecknats. För 
tillfället är det cirka 2100 fastigheter anslutna i de 5 Fiberföreningarna i Avesta 

• Besiktningsanmärkningar håller nu på att åtgärdas, däribland ett skåp i Högbo som 
skall kopplas om. Det kommer att innebära 1 dags ned stängd TV och bredband för 
de som får sin signal från detta skåp 

• Antalet störningar/fel ökar en aning. RF modulen (som styr TV signalen) och 
nätadaptern till mediaboxen står för 60% av anmälningarna.  

• Föreningsservice är nu i gång. Det inkommer i snitt 15 samtal/vecka från de 5 
fiberföreningarna. Information om denna verksamhet kommer att mailas till 
Områdesansvariga som printar ut och lägger i postlådorna på resp. Område. Detta 
kommer att ske under januari månad 2018 

• På mötet för Områdesansvariga i januari 2017 efterfrågades förslag för att utveckla 
föreningen när vi nu kommit in i förvaltningsfas. Det har inte kommit in några förslag 
så vi avvaktar med start av en Utvecklingsgrupp 

 
 

4. Ekonomi 

• Nu inkommer en kommunikationsavgift frän Opengiga. Denna avgift börjar löpa från 
2015 

• Utredning vad gäller autogiro och e-faktura fortlöper 

• Vi har en god ekonomi i föreningen 
 

5. Övriga frågor 
 

Vad händer när mitt Bahnhofavtal löper ut (36 resp. 60 månaders avtalen): 
Avtalen förlängs automatiskt och har en 3-månaders uppsägningstid 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nästa styrelsemöte: 
Den 5 februari 2018 kl. 18.00 hos Tomas på Prästgatan 
 
Årsstämma: 
Vi planerar för att stämman går av stapeln den 12 april 2018 
 
 
 

 
6. Mötet avslutas 

 
 

 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
      
Lasse Eriksson    Tomas Svedberg 
Sekreterare    Ordförande 


