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Ej närvarande: Magnus Engholm, Stefan Olivesten, 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:  

 815 medlemmar är inkopplade och klara 

 30 fastighetsägare har skrivit anslutningsavtal men är inte inkopplade 

 13 fastighetsägare på färdigbyggda områden har anslutit sig under året 

 Det som återstår för föreningen, vad gäller hela områden, är Sibirien som är under 
byggnad och blir klart Q1 2016 

 
Fiberutbyggnaden i övriga delar i kommunen: 

 Grytnäs Fiber 
o Grytnäs Väst omfattar 90 fastigheter och blir klart till jul 2015 
o Grytnäs Öst 145 fastigheter, byggnad pågår och blir klart under 2016 

 Brunnbäcks Fiber 
o 95 fastigheter är inkopplade och arbetet med resterande pågår och inräknat 

alla områden är det ca 350 fastigheter 

 Folkärna Fiber 
o Fas 1 blir klart inom kort och omfattar 85 fastigheter 
o Fas 2 omfattar totalt ca 60 fastigheter och har sökt EU bidrag och svar i den 

frågan kommer under Q2 2016 

 Avesta/Bengtsbo Fiber 
o Omfattar ca 300 fastigheter varav drygt 200 är inkopplade 
o Området runt Karlbergsparken återstår 

Slutresultatet kommer att innebära att ca 1800 fastigheter har fiberkabel via någon av 
fiberföreningarna i kommunen. 
 
I Utsund, Folkärna, Fors och Åsgarn byggs fibernät av ett kommersiellt företag och där finns 
totalt ca 450 fastigheter. 
Och i By/Horndal pågår projekt där man sökt EU bidrag och där finns totalt ca 400 
fastigheter. 
  
Fakturor från SFEF till medlemmarna. 
Från föreningen får varje medlem en faktura rörande TV avgift, medlems- och serviceavgift 
var 6:e månad. 
Faktureringen pågår och alla släpande fakturor kommer att vara utskickade innan jul. 
I nuläget har 758 fakturor skickats ut och av dessa är 20 % pappersfakturor. 
3 % har inte uppgivit fakturanummer på inbetalningen vilket skapar problem och merarbete 
och 1 % av e-postfakturorna har inte nått fram pga fel e-postadress. 
 
 
 
 



 

Besiktning av färdigställda områden: 
Alla områden är nu besiktade förutom Sibirien som inte är färdigbyggt ännu. Nu återstår 
eventuella åtgärder utifrån besiktningsresultatet. 
 
Nyhetsbrev från SFEF: 
Under november månad skickades ett nyhetsbrev ut via e-post till alla medlemmar med en 
registrerad e-postadress. Målet med nyhetsbrevet är att få medlemmarna mer aktiva att 
besöka www.skogsbofiber.se för att ta del av de nyheter som finns rörande inte minst 
erbjudanden från vår TV leverantör Sappa.  
Det har inte inkommit några synpunkter som vi kan ha som vägledning i ett beslut om att 
fortsätta eller inte. 
Beslut: Vi fortsätter att skicka ut detta nyhetsbrev med ojämna mellanrum det vill säga när 
några nyheter finns att tillgå. 
 
Informationslapp vid fastighetsägarbyte i fastigheter utan fiber: 
Vid föregående möte fick sekreteraren i uppdrag att producera ett välkomstbrev till 
nyinflyttade i fastigheter som saknar fiberkabel. Så har skett och brevet har godkänts av 
styrelsen. 
Beslut: Brevet mailas till alla Distrikts- och Områdesansvariga i föreningen som ansvarar för 
att nyinflyttade till fastigheter utan fiber får detta brev. 
 
Problem med digitalbox  DCT 760HD: 
 Några få fall har framkommit där mediabox och digitalbox har varit kopplade till olika eluttag 
som har s.k. olika jordpotential (det går då en ström i antennkabeln som stör). 
Jordpotentialproblem är vanligast i lite äldre hus men kan p.g.a. felkopplad el också 
förekomma i nya hus.  
Förslag på åtgärd: Anslut mediabox och digitalbox till samma eluttag så elimineras risken 
för ovanstående. 
 

4. Ekonomi: 
Tomas lotsade oss igenom föreningens ekonomi och kunde konstatera att vi går med vinst 
och efter avskrivningar blir resultatet +/-0 vilket är målet. 
Bil.1. 

 
5. Övriga frågor: 

Informationsträff för Distrikts- och Områdesansvariga: 
På föregående styrelsemöte diskuterades ett möte med Distrikts- och Områdesansvariga ad 
modum mötet i januari 2015. 
Beslut: Nytt möte arrangeras och går av stapeln i januari 2016. Preliminärt datum 28/1 2016 
kl. 19.00 - 22.00. 
 
Nästa styrelsemöte: 
25/1 2016 kl. 18.00 hos Tomas på Prästgatan. 
 

 
6. Mötet avslutas 

 
 

 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
      
Lasse Eriksson    Tomas Svedberg 
Sekreterare    Ordförande 


