
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2014-10-09. Närvarande: Kenneth A, Henri S, Anne-Marie C, Per-Arne D, Viktor L 
och Tore N ordf. 

1. Mötets öppnande
Ordf. öppnade mötet. Anne-Marie  C valdes att tillsamman med ordf. justera dagens protokoll.

2. Arbetsläget   
Föreningen har precis kommit över 130 medlemmar

Samförläggning fiberslang pågår:
- med VA-arbetet  Lagmansholm – Östadkulle 
- vid omläggning av Vattenfallkabel 10kV vid banvallsarbetet i Hol 
Samförläggningen under banvallen och Säveån i Lagmansholms tätort är avslutat

Samförläggning planeras genom banvallen i Hol i samband med vägtunnelarbetet under 
järnvägen. Röret, diametern 110 mm, läggs för framtida behov. Pris kommer att begäras från 
PEAB.

3. Ansökan om fiberstöd till Jordbruksverket.
Ansökan finns framme som Utkast och planeras att avsändas kommande helg av ordf.
Fullmaktshandling undertecknades vid styrelsemötet

4.Styrelseförsäkring
Villkoren i HSSL ansvarsförsäkring bedöms vara tillräckliga för närvarande. Annan 
försäkring bedöms vara aktuell när föreningen startar egen verksamhet.

5. En andra utdebitering, ytterligare 5000 kr, som en del av insatsen
Ordf. hade gjort en likviditetsplan som visade att föreningen behöver ytterligare ca 600 000 kr
för att kunna betala utförda samförläggningar. Det motsvarar ca 5000 kr för 130 medlemmar.
Information om detta skall ges på det planerade allmänna mötet 21/10 i Lagmansholm. 
Fakturering av andra delbetalningen (5000 kr) görs omedelbart efter infomötet.

De två medlemmar som inte betalt första insatsfakturorna skall få ytterligare en påminnelse 
om detta. Betalas inte fakturorna efter påminnelsen kommer medlemskapet att upphöra vid 
årsskiftet.



6. Planerat infomöte med medlemmarna 
Ett allmänt infomöte hålls Tisdag 21 okt kl 19 i Lagmansholm Missionskyrka
Anne-Marie tar fram infoblad att lägga i brevlådorna. Tore N låter kopiera och utdelning 
planeras i början v42. Inbjudan läggs ut på hemsidan och medlemmarna kallas också per e-
post.
Kaffe med kanelbulle och kaka blir förtäringen.

Lantmäteriet, Åsa Söderberg inbjuds att informera om markavtal-ledningsrätt.  

Föreningens info på de vanligaste frågorna är
- den andra utdebitering 5000kr
- kostnad för abonnenten ca 20 000 kr
- driftstart av nätet omkring sommaren 2016
samt allmän info om arbets- och ansökningsläget 

7. Infoblad som värvningshjälp
Tore N gör en översyn av infobladet och sänder förslag till styrelsen för kommentarer

8. Övriga frågor
Tore N tar fram merkostnaden som hade uppkommit om samförläggning med bl a Vattenfall 
inte kunnat ske.

Nästa styrelsemöte:  Tisdag den 25 november kl 19 hos ordf.

9 Mötets avslutning
Då inga ytterligare ärenden fanns att behandla avslutade ordf. mötet

Justeras

……………………………….. ………………………………….
Tore Norén Anne-Marie Carlander
ordf. justeringsman


