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Protokoll styrelsemöte Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 5 november 2014 
 
Närvarande:   
Tomas Svedberg, Lasse Eriksson, Stefan Olivesten, Kent Ahlenius, Fredrik Spennare, 
Magnus Engholm 
Adjungerad: Marcus Eriksson, Avesta kommuns bredbandskoordinator 
 

1. Mötets öppnande 
Tomas öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och introducera Magnus 
Engholm. Magnus är Distriktsansvarig Skogsbo och ingår nu i styrelsen. 
  

2. Rapporter, aktuella 
Tomas gav en överblick vad gäller status för SFEF:s fiberprojekt: 

 Rutbo 2  48 fastigheter klart 

 Grytnäs Gärde 208   klart 

 Rutbo 3  44  klart 

 Rutbo 1  67  klart 

 Skogsbo Mitt 2 69  klart 

 Nordanö  85  klart vecka 45 

 Gamla Kyrkbyn 6  klart vecka 46 

 Högbo  101  startat vecka 44 

 Månsbo  9  start ? 

 Skogsbo Mitt 3 (15)  Avtalsfas 

 Södra Kyrkbyn (20)  Infofas 
  

Det är i dagsläget totalt 643 fastigheter som har skrivit anslutningsavtal och av dessa är 436 
inkopplade. 
 

3. Ekonomi 
Tomas lotsade oss genombalans- och resultatrapport (se bil.1). 
 
För att effektivisera faktureringen startar vi inom kort med e-fakturor från SFEF. Det är av 
yttersta vikt att alla e-mailadresser som finns i vårt system är korrekta.  
Beslut togs att ansvaret ligger på resp. Områdesansvarig att sända ett testmail till samtliga i 
området som önskar e-faktura och korrigera ev. felaktigheter och rapportera till Tomas.. 
Lasse sänder information om processen till Distriktsansvariga. 

 
4. Övriga frågor 

Digitalboxar/TV-moduler: 

 En medlem vill inte ha någon digitalbox. 
Beslut: SFEF behåller digitalboxen för framtida bruk. 

 67 medlemmar har inte anmält att de vill ha någon digitalbox eller TV-modul 
Beslut: Den enklare varianten av digitalboxen rekvireras till dem. Vill de inte hämta ut boxen 
behåller föreningen densamma. 
 
Distribution av digitalboxar/TV-moduler: 

 20-30/11 2014 får medlemmarna ett infoblad med namn, boxtyp och 
streckkod som tas med vid hämtning av digitalboxen 

 Avesta Data blir utlämningsplats. De har rätten att ha reklam på ovanstående 
infoblad 

 Uthämtningstid är 8/12 2014 – 31/1 2015 



 

 
SAPPA support: 

 För att aktivera digitalboxen/TV-modulen krävs att varje medlem ringer 
SAPPA supporten. Det finns risk att ordinarie support inte räcker till och därför 
har Tomas fört diskussioner med dem och de förstärker supporten under 
denna tid. 

 För att ytterligare underlätta för dem som inte kan koppla boxen till TV:n har 
Jonas Thornell tillfrågats om han vill åta sig uppdraget att vara teknisk/praktisk 
hjälp till de som så önskar. Kostnaden står husägaren själv för. 

Beslut: Vi printar Jonas Thornells namn, telefonnummer och kostnad på infobladet som delas 
ut 20-30/11. Sedan är det upp till respektive husägare om man vill utnyttja denna service och 
själv stå för kostnaden. 
 
SAPPA:s TV-utbud:    

 Det har framkommit att det finns problem att förstå SAPPA:s utbud och 
förhållandet när man har fler TV apparater. 

Åtgärd: SAPPA kommer att skicka brev till de som redan idag har SAPPA digital TV  och 
informera om vad som gäller.  
Tomas håller tillsammans med SAPPA på och skapar en broschyr för att tydliggöra  
 vad man får när det gäller TV via fibernnätet. 
 
Nytillkomna: 

 Hur skall vi hantera husägare vill ha fiber installerat i ett område som är 
färdigbyggt? 

Förslag: Vi har två slutdatum/år som får fungera som uppsamlingsheat, sista februari och 
sista augusti. 
Beslut: Förslaget bifalles och träder ikraft med omedelbar verkan. 
 
Kostnad för nytillkomna: 
Förslag: Efter anmälningstidens slut, vad gäller anslutningsavtal, fram till projektstart tas en 
kostnad på 1.500:- ut för det extraarbete och administration som uppstår. 
Från projektstart till projektets slut är minimikostnaden  25.000:-.  
Efter projektets slut är kostnaden 25.000:- plus ev. extra kostnader. 
Beslut: Tas på nästa styrelsemöte. 
 
Önskan om ändring av Bahnhofavtal gällande rabatten vid byggstart: 
Det har förekommit att medlem önskar ändra Bahnhofavtalet till en högre hastighet och 
därmed en större rabatt från Bahnhof efter det att fakturan från SFEF nått medlemmen. 
Resultatet blir en ökad arbetsbelastning för föreningen. 
Förslag: Medlem kan inte göra en förändring efter det att fakturan gått ut. Om medlem 
önskar höja hastigheten på sitt bredband får han göra direkt med Bahnhof men det förändrar 
inte rabatten som initialt erhållits. 
Beslut: Förslaget bifalles. 
 
Samling för Områdesansvariga: 
Ett förslag från förra styrelsemötet förelåg vad gäller en samling för alla Områdesansvariga 
som medverkat vid byggandet av fibernäten. 
Beslut: Samling för alla Områdesansvariga som deltagit i byggandet med middag i slutet an 
januari.  
Tomas och Stefan har ansvaret för aktiviteten. 
 
Styrelsearvoden: 
I bil. 2 återfinns de styrelsearvoden som gäller från 1/8 2014. Utbetalning sker 2 gånger/år, 
december och juni. 
 



 

 
 
 
Kommunikationsoperatör: 
Rutbo 2 har Quadracom som kommunikationsoperatör och övriga områden i SFEF har 
Opengiga. 
Förslag: Vi använder samma kommunikationsoperatör på alla områden. 
Beslut: Förslaget bifalles och det är Opengiga som blir vår kommunikationsoperatör. 
 
Ett beslut taget per capsulam: 
Se bil. 3 
 
Framtiden: 
Marcus Eriksson, kommunens bredbandskoordinator berättade om utvecklingen från start 
2013 tills dags dato. Efter starten i Rutbo 2013 har fiberutbyggnad startat i stora delar av de 
centralare delarna av Avesta och även på landsbygden. Enligt Marcus är Avesta i fronten om 
vi jämför oss med kommuner runt oss. 
Vad gäller fiberutbyggnad för företagen i kommunen så är det full fart även där. 
Det som återstår att bygga inom SFEF:s områden är: 

 Rutbo 3  ca 25 fastigheter 

 Skogsbo Mitt 4 ca 40 

 Skogsbo Mitt 3  

 Gubbmossen ca 120 
 

  
5. Mötet avslutades 

 
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
   
Lasse Eriksson 
Sekreterare 
 
 
Justeras           

             
  
            Tomas Svedberg    
             Ordförande    


