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Protokoll styrelsemöte Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 14 september 2016 
 
Närvarande: Tomas Svedberg, Lasse Eriksson, Kent Ahlenius, Helena Lundvik, 
Stefan Olivesten  
Ej närvarande: Magnus Engholm, Fredrik Spennare 
 

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

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Inga invändningar mot protokollet och beslut togs att lägga det till handlingarna. 
 

3. Rapporter 
 
Nuläget i föreningen:  
866 medlemmar är nu inkopplade i föreningens fibernät. 
Sista området för SFEF´s del är nu färdigbyggt. Det är Skogsbo 5 där 19 fastigheter har 
anslutit sig till fibernätet. 
Skogsbo 5 kommer nu att gå upp i område Skogsbo 4 där Martin Hussein är 
Områdesansvarig. 
Nu när allt är färdigbyggt kommer endast anslutningar av nya medlemmar från redan byggda 
områden att ske. 
 
TV leverantören Sappa: 
Avtalet med vår TV-leverantör Sappa är förlängt ett år. Gällande avtal sträcker sig till augusti 
2018 och måste sägas upp i augusti 2017 om avtalet skall brytas. 
 
Årsstämman SFEF 2016: 
Årsstämman gick av stapeln 11 maj 2016 och samlade 23 medlemmar varav 5 från 
styrelsen. (V.g. se protokoll på www.skogsbofiber.se). 
 

4. Ekonomi 
Ekonomiska läget i SFEF: 
Ekonomin i föreningen är fortsatt stabil, eftersom många projekt ännu inte är helt avslutade 
går det inte att redovisa rättvisande balans- och resultaträkningar.  
Problemet med att folk glömmer att ange fakturanr på betalningen har minskat vilket är 
mycket bra då det har orsakat mycket extra jobb.  
 

 
5. Övriga frågor 
 

Servicetelefon för föreningens medlemmar: 
När problem uppstår vad gäller TV funktionen är det alltid Sappa som skall kontaktas. 
Är det bredbandsfunktionen kontaktar man sin bredbandsleverantör. 
Men det kan vara frågor/problem som inte får sin lösning och då uppstår frågan ”vem skall 
jag kontakta”? 
Av denna anledning pågår utforskning av att upprätta ett servicetelefonnummer dit man 
vänder sig. Styrelsen återkommer med mer information om detta. 
 
 



 

 
 
 
Fiberutbyggnaden i kommunen: 

 Avesta/Bengtsbo EF: återstår område Karlberg att bygga som beräknas vara klart 
februari 2017 

 Brunnbäck Fiber EF: Karlbo är klart 31/10 2016 med 194 fastigheter som installerar 
fiber. 
Brunnbäck landsbygdsfiber väntar på svar från länsstyrelsen ang. bidrag för 
byggandet 

 Folkärna fiber EF: Folkärna Fas 2 med 60 fastigheter väntar svar från länsstyrelsen 
ang. bidrag  

 Grytnäs Landsbygdsfiber EF: ett projekt återstår där bidrag erhållits från 
länsstyrelsen  

Det finns 5 fiberföreningar i kommunen och de beräknas ha ca 2000 medlemmar 2018-2019. 
 

 
 
 
Nästa styrelsemöte: 
1/12 2016 kl. 18.00 hos Tomas på Prästgatan. 
 

 
6. Mötet avslutas 

 
 

 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
      
Lasse Eriksson    Tomas Svedberg 
Sekreterare    Ordförande 


