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Protokoll styrelsemöte Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 1 september 2014 
 
Närvarande:   
Tomas Svedberg, Lasse Eriksson, Stefan Olivesten, Kent Ahlenius 
Ej närvarande: Fredrik Spennare 
 

1. Mötets öppnande 
Tomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

2. Rapporter, aktuella 
Tomas gav en överblick över SFEF:s fiberprojekt. 

 Grytnäs Gärde: 207 (208 – Anders Norman) fastigheter anslutna. 
Slutbesiktning kvar. En anmälan har inkommit från en person som cyklat 
omkull på Gullvivegränd pga överblivet grus. Ärendet överlämnat till ONE 
Nordic för åtgärd.  

 Rutbo 3: 44 fastigheter inkopplat och klart. 

 Rutbo 1: 66 fastigheter, klart 29/8 

 Skogsbo Mitt: 69 fastigheter. Grävning klart. Inkopplat v38. 

 Nordanö: 80 fastigheter. Grävning startar 4/9. 

 Högbo: 4 informationsmöten avklarade. Avtal in 6/9.  

 Skogsbo Mitt 3: 30 fastigheter. Avtal in 30/9.  

 Månsbo Backe: 10 fastigheter. Priset ligger för högt (30.000:-/fastighet). 
Arbete pågår med att få ner priset. 

 Gubbmossen: Ett antal har hört av sig via telefon och mail men ingen har tagit 
tag i området av de som hört av sig. 

 Gamla Grytnäs Kyrkby: 6 fastigheter. Besked om start v37.  
Det är i dagsläget totalt 514 fastigheter som har skrivit anslutningsavtal. 
 
 

 
3. Ekonomi 

Tomas lotsade oss genombalans- och resultatrapport (se bil.). 
 

4. Övriga frågor 

 Det förekommer att en fastighet har två eller fler bostadshus på samma 
fastighetsbeteckning. Hur debitera tillkommande byggnad? 

Beslut: tillkommande byggnad debiteras med 50% av anslutningskostnaden när det 
är ekonomiskt möjligt. 

 Accepteras annullering av skrivet anslutningsavtal av SFEF? 
Beslut: Grundprincipen är att ingen kan annullera ett underskrivet anslutningsavtal 
om inte extraordinära skäl föreligger. Det är SFEF:s styrelse som avgör om det råder 
extraordinära skäl i det enskilda fallet.  
Sedan gäller det att avhoppet inte omöjliggör byggandet av fibernätet pga 
ekonomiska skäl som en följd av avhoppet. 
Om SFEF accepterar att avtalet annulleras faktureras avhopparen med en kostnad 
av 3.000 kronor (4 tim á 600:- + moms). 

 Fråga från Olof Bergius, Nordanö om annullering av anslutningsavtal 
Beslut: Eftersom styrelsen finner extraordinära skäl föreligga ger vi Bergius möjlighet 
att annullera avtalet till en kostnad av 3.000:- inkl. moms. Faktura skickat av SFEF. 
 
 
 



 

 Klagomål rörande dålig TV bild i det analoga basutbudet från Sappa: 
 Arbete pågår för att alla skall ha en optimal TV bild i det analoga nätet. Finjusteringar har 
gjorts, tillika inspektion och putsning av kontakter i noden. Ett problem är att det ofta är i 
fastighetsägaren hus/anläggning problemet ligger. 
Beslut: Vi gör ett pilotprojekt i en fastighet med dålig TV bild där vi går till grunden med allt 
för att se vad det kan bero på. 
Dessutom beställer vi 3 koaxialkablar i 15 meters längder med F kontakt och TV uttag 
monterat för att kunna användas som test i fastigheter med dålig bild. 

 Fler områdesansvariga har rapporter från fastighetsägare som klagar på 
Bahnhofs support. Dålig kvalitet och de ringer inte tillbaka fast detta utlovats. 

Tomas kommunicerar detta med Bahnhof. 

 Bättre informationsmaterial har efterfrågats från fastighetsägare som hjälp vid 
igångsättning. 

En informationsbroschyr är under framtagande av Marcus Eriksson och Lasse. 

 Ett förslag framlades om en samling av alla områdesansvariga i januari 2015. 
Vi tänker på saken och tar beslut på nästa styrelsemöte. 

 Alla distrikt skall ha en distriktsansvarig i styrelsen: 
Lasse och Tomas fick ansvaret för att ta fram namn till distriktsansvariga för Skogsbo Mitt 
och Nordanö som skall sitta i styrelsen. 

 Önskemål att styrelseprotokoll läggs ut på webben: 
Beslut: Lasse och Tomas ansvarar för att ett sammandrag av varje protokoll läggs ut på 
webben. 
 

 
 

5. Mötet avslutades 
 
 
Vid protokollet 
 
   
Lasse Eriksson 
Sekreterare 
 
 
Justeras           

             
  
            Tomas Svedberg    
             Ordförande    


