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Protokoll styrelsemöte Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 11 juni 2015 
 
Närvarande: Tomas Svedberg, Lasse Eriksson, Kent Ahlenius, Stefan Olivesten, Helena 
Lundvik, Magnus Engholm 
Ej närvarande: Fredrik Spennare 
 
 

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

2. Genomgång av föregående mötens protokoll 
En action från detta protokoll: Lasse kontaktar nye revisorn I SFEF, Fredrik Oscarsson, för 
info till honom att jag mailar protokollen från våra styrelsemöten. 
 

3. Rapporter 
Nuläget i föreningen:  

 Vi har 670 medlemmar som är inkopplade och klara 

 Ytterligare 117 har skrivit anslutningsavtal men arbetet är inte färdigt än 

 Totalt ger det för tillfället 787 medlemmar i SFEF 
 
Fiberutbyggnaden generellt i kommunen: 
Tomas presenterade vad som händer i kommunen vad gäller fiberutbyggnad. 
Sammanfattningsvis kan sägas att det sker massor både i tätort och på landsbygd. 
 
Status på de områden som redan är inkopplade: 
Vi gick igenom de områden som redan är inkopplade i fibernätet för att få en bild av 
funktonaliteten. Vi kunde konstatera att det är väldigt få frågor/problem som dyker upp. Om 
problem uppstår skall fastighetsägaren kontakta tjänsteleverantören för TV alt. bredband 
beroende på vari problemet ligger. 
 
Fakturor: 
Det har tagit lite tid att få igång systemet för e-postfakturor. En anledning till detta är att ett 
mycket stort antal e-postadresser varit felaktiga och det manuella arbete som då uppstår tar 
mycket tid. Därför är det av största vikt att alla som ändrar sin e-postadress anmäler detta till 
Områdesansvarig som korrigerar i vårt administrativa system och dessutom mailar 
förändringen till Tomas Svedberg. 
Nu har fakturorna gått ut till Grytnäs Gärde för första halvåret 2015 och fakturan för andra 
halvåret kommer i augusti-september. 
Övriga fakturor kommer nu löpande att gå ut. 
 

4. Ekonomi: 
Ingen aktuell redovisning låg för handen. Tomas mailar ut rapport till styrelsemedlemmarna 
månadsvis i fortsättningen. 

  
 
 
 
 
 
 



 

5. Övriga frågor: 
Ny IP telefonbox: 
Bahnhof har bytt IP telefonbox som kommer att bli standard för de som väljer IP telefoni från 
Bahnhof. Det är en kombinerad trådrouter, trådlösrouter och IP telefoni box. Kapaciteten för 
denna standardrouter är 300Mbites för trådlös överföring. 
Bahnhof går ut med ett erbjudande om IP telefoni när ett område kopplas in. Viktigt att notera 
är att detta har inte föreningen något med att göra utan det är en affär mellan 
fastighetsägaren och Bahnhof. 
 
TV avtalet med Sappa: 
Vårt nuvarande avtal med vår TV leverantör Sappa går ut i augusti 2016. Uppsägning skall 
ske ett år i förväg, så ett eventuellt uppsägande från vår sid står för dörren. 
Beslut: Tomas utreder frågan och har styrelsens mandat att agera på den för föreningen 
bästa lösningen. 
 
Partiell inkoppling på fibernätets tjänsteleverantörer: 
Landsbygdsfiber erbjuder icke åretruntboende möjligheten att använda trafiken i fibernätet 
under delar av året. Detta har varit ett önskemål från sommarstugeägare. Styrelsen förde en 
diskussion om detta kan vara relevant för SFEF. 
Beslut: Vi såg inget sådant behov för tillfället och bordlade frågan tills behov uppstår. 
 
Framtidsgrupp i SFEF: 
Nu har vi snart byggt klart vårt fibernät i vår förening. Då övergår föreningens arbete mer i en 
förvaltningsfas med de möjligheter det innebär. Frågan är om vi skall bilda en framtidsgrupp 
som får arbeta med de frågor som kan vara relevanta för föreningen och dess medlemmar. 
Beslut: Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 
 
Nästa styrelsemöte: 
3 september 2015 kl. 18.00 hos Tomas på Prästgatan. 
 

 
6. Mötet avslutas 

 
 
 

 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
      
Lasse Eriksson    Tomas Svedberg 
Sekreterare    Ordförande 
 
 

            
  
             
    


