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Protokoll styrelsemöte Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 17 mars 2015 
 
Närvarande: Tomas Svedberg (frånvarande under punkt 1-3), Lasse Eriksson,  
Kent Ahlenius, Stefan Olivesten, Helena Lundvik 
Ej närvarande: Fredrik Spennare, Magnus Engholm 
 

1. Mötets öppnande 
Lasse öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och presenterade Helena Lundvik för 
styrelsegruppen. Helena bor i Högbo och är Distriktsansvarig för Högbo/Månsbo och 
Nordanö. Hon ingår från nu i styrelsen för SFEF. 

  
2. Genomgång av föregående mötens protokoll 

Kostnad för nytillkomna (från mötet 5/11 2014): 
Förslaget som förelåg från mötet revideras enligt följande: 

1. Ingen tillkommande kostnad fram till det att upphandlingen är klar under förutsättning 
att inga extraordinära kostnader tillkommer. Om så är fallet är det självkostnadspris 
som gäller. 

2. 1 500 kronor i extra kostnad efter det att upphandlingen är klar fram till grävningsstart 
under förutsättning att inga extraordinära kostnader tillkommer. Om så är fallet är det 
självkostnadspris som gäller. 

3. Från grävningsstart är det en minimiavgift på 25 000 kronor som gäller. Vid kostnad 
överstigande 25 000 kronor är det självkostnadspris som gäller. 

Beslut: Förslaget bifalls och gäller med omedelbar verkan. 
 
Vår webbplats (från mötet 14/1 2015): 
Diskussioner har förts om att erbjuda annonsplatser på vår www.skogsbofiber.se. 
Beslut: Vi går inte ut i dagsläget med detta erbjudande. 
 
Årsstämma (från mötet 14/1 2015): 
Ett beslut föreligger från ovanstående möte att årsstämman går av stapeln 16/4 2015. Detta 
beslut ersätts med ett förslag om flytt till den 14/4 2015. 
Beslut: Det nya förslaget bifalls. Årsstämma 14/4 2015 kl. 19-00-21.00. Kallelse kommer att 
ske via e-post och ”lapp i lådan” till de som inte har en e-mailadress. 

 
4. Rapporter 

Status medlemmar: 
Vid dagens datum är 607 fastigheter inkopplade i vårt fibernät. Ytterligare 141 fastigheter har 
undertecknat anslutningsavtal och väntar på att bli inkopplade alt. väntar på offertsvar för att 
se om projektet är genomförbart. 
 
Tillkommande fastigheter på redan färdigbyggt område: 
Vid denna deadline, 28/2 2015, för anmälan av intresse för fiberkabel inom färdigbyggt 
område var det två fastighetsägare som anmält intresse och skrivit anslutningsavtal: 

1. Liljevägen 11, Grytnäs Gärde 
2. Granåsvägen 40, Nordanö 

Dessa fastigheter kommer att färdigställass under första halvåret 2015. 
 
Påbörjat projekt som skall slutföras: 
Högbo/Månsbo blev inte klart 2014 på grund av att tjälen slog till. Det är ca 30 fastigheter 
som skall färdigställas så fort markförhållandena så tillåter. 
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Projekt under uppstart: 

1. Rutbo 4 (Älg- och Rådjursstigen) består av 30 fastigheter och 28 har undertecknat 
anslutningsavtal 

2. Gubbmossen, Skogsbo består av 114 fastigheter och 78 har undertecknat 
anslutningsavtal 

3. Älvan, Skogsbo består av 29 fastigheter och 26 har undertecknat anslutningsavtal 
 
4. Ekonomi 

Bokslutet är inte klart för 2014. Kommer under vecka 14 2015. 
 

 
3. Övriga frågor 

Samlingen för områdesansvariga 30/1 2015: 
Det blev ett mycket bra och uppskattat möte. Tomas gick igenom allt som skett under 2014 
gällande vår förening och även vad som hänt i andra fiberföreningar i kommunen i stort. 
Vi som deltog vill rikta ett stort tack till Stefan Olivesten och Magnus Bergkvist som hade 
ordnat allt med lokal, inköp av råvaror etc. och  lagat en utsökt middag. STORT tack! 
 

4. Mötet avslutades 
 
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
   
Lasse Eriksson 
Sekreterare 
 
 
Justeras           

             
  
            Tomas Svedberg    
             Ordförande    


