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Protokoll styrelsemöte Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 3 september 2015 
 
Närvarande: Tomas Svedberg, Lasse Eriksson, Kent Ahlenius, Stefan Olivesten, Helena 
Lundvik, Fredrik Spennare 
Ej närvarande: Magnus Engholm 
 

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:  

 I nuläget är 778 medlemmar inkopplade och klara 

 Fem fastigheter i Nordanö och en i Högbo har skrivit anslutningsavtal och kommer att 
kopplas in under september-oktober. 

Det finns nu endast tre områden inom SFEF´s projektområde som inte har startat 
byggande av fibernät: 

 Sibirien 

 Skogsbo Mitt 3 (Ugglebergsvägen-Nornastigen-Mimerstigen)  

 Klockarvägen-Krontallsvägen 
Sibirien och Skogsbo Mitt 3 är nu i planeringsstadiet och slutdatum för skrivande av 
anslutningsavtal är 15/9 2015. 
 

Fiberutbyggnaden generellt i kommunen: 
Det finns nu fem fiberföreningar i kommunen: 

 SFEF (Skogsbo Fiber Ekonomisk Förening) 

 Grytnäs Fiber 

 Brunnbäcks Fiber 

 Folkärna Fiber 

 Avesta/Bengtsbo Fiber 
Aktiviteten är stor i alla föreningar vilket innebär att antal villor som ansluts till kommunens 
fibernät ständigt ökar. 
 
Fakturor: 
Fakturering av TV-avgift, service- och medlemsavgift pågår nu för fullt. Alla som inte begärt 
pappersfaktura får e-postfaktura. Det är denna process som försenat utskick av fakturor 
markant pga massor av felaktiga e-postdresser. Nu är alla adresserna genomgångna och nu 
rullas fakturorna ut. 
Utredningen vad gäller e-faktura resp. autogiro pågår och Tomas kommer med mer 
information vid nästa styrelsemöte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Besiktning av färdigställda områden: 
Nu har slutbesiktning påbörjats på de områden som är färdigställda. 
Slutbesiktigade områden: 

 Rutbo 1-4 

 Skogsbo Mitt 1 
 
 
TV-avtalet med Sappa: 
Avtalet har ett års uppsägningstid och löper till augusti 2016. Tomas fick styrelsens mandat 
vid förra styrelsemötet att införskaffa information om fördelar/nackdelar om uppsägande av 
nuvarande avtal. 
Efter noggrann utvärdering av de två alternativen togs beslut om förlängning av avtalet med 
ett år. 
Det innebär att avtalet löper till augusti 2017 och måste sägas upp före augustin 2016 om vi 
inte vill fortsätta med Sappa som leverantör av TV-sändning till föreningens medlemmar. 
 

4. Ekonomi: 
Vid nästa möte bör vi kunna få en relativt bra bild av ekonomin då de flesta projekt är  
avslutade och avsättningar kan göras för det som kvarstår. 

 
5. Övriga frågor: 

Framtidsgrupp i SFEF: 
Nu har vi snart byggt klart vårt fibernät i vår förening. Då övergår föreningens arbete mer i en 
förvaltningsfas med de möjligheter det innebär. Frågan är om vi skall bilda en framtidsgrupp 
som får arbeta med de frågor som kan vara relevanta för föreningen och dess medlemmar. 
Beslut: Inga konkreta förslag finns för tillfället. Vi håller frågan vid liv tills den dag föreningen 
har byggt färdigt och kommer in i förvaltningsfas. 
 
Kontaktväg vid störning i TV-sändning/bredband: 
Det tycks finnas oklarheter om vart man vänder sig och gången vid störningar i leverans i 
fiberkabeln till villa. Dessutom finns åsikter om väntetid i Bahnhofs kundtjänst. Tomas har 
möte med Opengiga och Bahnhof i nästa vecka och riktlinjer kommer då att skapas och 
delges alla medlemmar. Frågan om väntetider kommer även att tas upp. 
 
Nyhetsbrev till SFEF´s medlemmar: 
Föreningen bör ha ett enkelt sätt att få ut information till sina medlemmar i form av ett 
nyhetsbrev. Enkelheten skall bestå i att vi kan skicka ett mail till alla som har en e-postadress 
på en och samma gång. 
Beslut: Fredrik Spennare designar en mall för ett nyhetsbrev och skapar möjligheten att 
göra ett massutskick till alla medlemmar med ett och samma mail. 
Distribution till de som inte har e-post får skötas av Områdesansvariga. 
 
Informationslapp vid fastighetsägarbyte: 
 Det sker ägarbyten vad gäller fastigheter med en jämn ström. När det sker en inflyttning i en 
fastighet som inte är ansluten till föreningens fibernät bör den nye ägaren få tillgång till 
information rörande fibernätet i området. 
Beaslut: Lasse skapar en informationslapp rörande SFEF och fibernätet samt mailar den till 
alla Distrikts- och Områdesansvariga där var och en fyller i vem som är Områdesansvarig 
samt kontaktuppgifter.  
Med denna åtgärd ger vi alla nyinflyttade i villor utan fiberkabel möjlighet att ansluta sig till 
fibernätet. Kostnaden är individuell och måste utvärderas för varje enskild fastighet. 
 
 
 
 



 

Överlåtelseavtal: 
När en fastighet som är ansluten till vårt fibernät byter ägare måste ett ”Överlåtelseavtal” 
skrivas i 3 ex. 1 ex vardera till säljare, köpare och SFEF undertecknade av både säljare och 
köpare. Dessutom måste datum för övertagandet finnas. Allt detta för att rätt data skall finnas 
i vårt administrativa system OCH för att fakturering sker till rätt person. 
Det åligger Områdesansvariga att ombesörja denna process så att all data i våra system är 
korrekta. 
 
Informationsträff för Distrikts- och Områdesansvariga: 
I januari 2015 hade vi en informationsträff för Distrikts- och Områdesansvariga. 
Förslag: En ny träff i början av 2016. 
Beslut: Datum och plats tas upp på nästa styrelsemöte. 
 
 
Nästa styrelsemöte: 
5 november 2015 kl. 18.00 hos Tomas på Prästgatan. 
 

 
6. Mötet avslutas 

 
 
 

 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
      
Lasse Eriksson    Tomas Svedberg 
Sekreterare    Ordförande 
 
 

            
  
             
    


