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Protokoll styrelsemöte Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 14 januari 2015 
 
Närvarande:   
Tomas Svedberg, Lasse Eriksson, Kent Ahlenius, Magnus Engholm 
Ej närvarande: Stefan Olivesten, Fredrik Spennare 
 

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

  
2. Rapporter 

Status medlemmar: 
I skrivandes stund är 529 fastigheter inkopplade i fibernätet. Utöver dessa har 126 
fastigheter skrivit anslutningsavtal där arbetet inte har slutförts alt. påbörjats. 
 
Uthämtning av TV-moduler/digitalboxar hos Avesta Data:  
Av totalt 641 inköpta har i nuläget 534 enheter hämtats. Då återstår 107 fastighetsägare som 
inte hämtat sina enheter. Tomas tar ut en lista och mailar till Områdesansvariga för 
påminnelse till de som ännu ej hämtat sina enheter. Deadline för uthämtning är 31/1 2015. 
 
Anmälan ARN (Allmänna reklamationsnämnden): 
En fastighetsägare som skrivit anslutningsavtal med SFEF och sedan önskat makulera 
avtalet till en kostnad av 3.000:-, som fastställts av styrelsen, har gjort en anmälan till ARN 
och önskar få de redan betalade 3.000:- i retur. 
ARN skall ha vårt utlåtande innan 2/2 2015. Tomas skriver svar till ARN. 
 
Återställning egen tomt efter nergrävning av dukt: 
En fastighetsägare har framfört klagomål rörande återställning av tomt efter grävning. 
Återställning av egen tomt ansvarar fastighetsägaren själv för och detta ingår inte i 
upphandlingen. Denna information har delgetts vid alla informationsmöten. 
Lasse kontaktar fastighetsägaren för information. 
 
Fakturering från SFEF: 
Nu kommer start att ske för e-fakturor till de som har en mailadress. De som inte har en 
sådan och de som önskat pappersfakturor kommer att få sådana. 

 Januari: Grytnäs Gärde och Nordanö får sina fakturor 

 Mars/april: Övriga får sina fakturor. 
Innebär att alla inte får sina fakturor samtidigt: Ena halvan får fakturorna januari och juli. Den 
andra halvan mars/april och september/oktober. 
Tomas arbetar fortfarande med frågan angående autogiro och återkommer i ärendet. 
 
SFEF 2015: 
Utbyggnad av fibernätet kommer att ske under året. Det är ett antal områden som startat alt. 
visat intresse för start. Aktuella områden är: Rutbo 4, Skogsbo Mitt 3 och Mitt 4, Södra 
Kyrkbyn och Gubbmossen. 
 
Eldsjälsmöte 21/1 2015: 
Ett antal fastighetsägare från ovanstående områden har tillsammans med ett antal från andra 
föreningar/områden visat intresse för att starta fiberprojekt. Av denna anledning har 
kommunen via kommunens bredbandskoordinator, Marcus Eriksson, inbjudit till ett startmöte 
för fastighetsägare som visat intresse att var med och driva projekten.  
 
 



 

 
3. Ekonomi 

Redovisning vid nästa styrelsemöte. 
 

 
4. Övriga frågor 

Organisation: 
Respektive Distriktsansvarig skall ha ca 200 fastighetsägare som är anslutna till föreningen i 
sitt distrikt. Till sin hjälp har han/hon ett antal Områdesansvariga som var för sig ansvarar för 
40-60 fastigheter. Med denna organisation får vi ett nät av hjälpredor i frågor rörande 
information etc som skall ut till medlemmarna. Och medlemmarna vet vem de skall kontakta. 
Vad gäller Nordanö och Högbo så har de för få medlemmar var för sig för att bilda ett distrikt. 
Av den anledningen slår vi ihop dessa områden rent organisatoriskt och bildar 
Nordanö/Högbo. 
Ett förslag till Distriktsansvarig för Nordanö/Högbo föreligger, Helena Lundvik Högbo. 
Beslut: Helena Lundvik blir Distriktsansvarig för Nordanö/Högbo och ingår i SFEF:s styrelse. 
 
 
Vår webbplats www.skogsbofiber.se: 
En diskussion förs om vi skall bli mer aktiva och erbjuda annonsplatser på denna plats på 
nätet. 
Beslut: Styrelsen tar beslut vid nästa möte. 
 
Årsstämma: 
En årsstämma skall hållas under våren. 
Beslut: Årsstämma går av stapeln den 16 april 2015 kl. 19.00-21.00. Plats meddelas senare. 
 
Höjning av TV avgiften from 1/7 2015: 
Vid omförhandlingen av TV avtalet med Sappa var det stor tidsbrist så beslutet var tvungen 
att tas per capsulam. 
Beslut: Samtliga i styrelsen gav bifall till förslaget vilket ger en höjning av TV avgiften till 135 
kronor per månad from 1/7 2015 (se bil. 1). 
  
 
 
 

5. Mötet avslutades 
 
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
   
Lasse Eriksson 
Sekreterare 
 
 
Justeras           

             
  
            Tomas Svedberg    
             Ordförande    

http://www.skogsbofiber.se/

