
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2015-08-19. Närvarande: Henri S, Anne-Marie C, Viktor L, Erik Ö och Tore N ordf. 

1. Mötets öppnande
Ordf. öppnade mötet. Henri S valdes att tillsamman med ordf. justera dagens protokoll.

2. Allmän info
Ordf. informerade om att samråd med lsty är inlämnat beträffande korsning Gillebäcken vid
Gillekroken. Kultur/natur- och fornlämningssamråd är inlämnat till  lsty på den preliminära
ledningsdragning som är utarbetad. Enda returfrågan hittills från lsty har varit om skyddsvärd
nyckelbiotop ”bakom Hols skola”. Ansökan om borrning under allmänna vägar har avsänts till
Transportstyrelsen.

Samordning med kommande VA-nät
Vårgårda kommun har haft info (18 aug.) om enskilda fastigheters anslutningsmöjligheter till
VA-ledning Lagmansholm – Östadkulle. Slutsatsen är att tryckning under allmänna vägar bör
kunna samordnas för kommande VA och fiber. Nackdelen är VA-grävning kommer att starta
om några år, fibergrävningen förväntas starta i år! 

Detaljritning  för  optoslanggrävning  har  påbörjats  med  markägarkontakter  om  lämpliga
fibersträckningar. Uppgifter om befintliga el- och telekablar fås via www.  ledningskollen  .se  

Ordf.  anmälde  att  ett  annonseringsabonnemang  i  en  ”allmänt  tillgänglig  databas”  för
upphandling är beställt hos OPIC. Kommande kostnad 900 kr.

Ordf har (privat) köpt en kabelsökare inför detaljritning av grävningssträckorna. Föreningen
kommer senare troligen att erbjudas köpa sökaren. 

3. Medlemsläget
Antalet medlemmar är just nu strax över 140st.
En aktuell medlemsförteckning överlämnades.

4. Planering av infomöten Hol och Lagmansholm
Planerade infomöten 25 och 27 aug diskuterades.  Slutsatserna blev att kallelse till mötena 
sker via personliga kontakter. Ordf. sänder ett mail till alla medlemmar med inbjudan att 
också komma till infomötena för att hjälpa till att argumentera för fiberanslutning. 
Massutskick i brevlådor sker inte till detta tillfället. Ordf. förebereder info med start från 
”föreningsstart”. Beräknar antal: ca 35-40 per tillfälle!

http://www.ledningskollen/


5. Gräns mot Bjärke Energi
Ordf. informerade om att en diskussion har förevarit med Bjärke Energi (Sigvard Krantz) där 
föreningen frågat om Bjärkes fiberplaner längs Vittenevägen och Sandris. Föreningen bör 
kunna ge svar till intresserade fiberabonnenter i det aktuella området. 
Bjärke informerade om att nu pågår fibergrävning i Östadkulle tätort. Nästa etapp är fiber till 
Lena hed – Sandris – Vittenevägen. Bjärke bedömer att dom kommer att få trafik i nätet i 
gränsområdet Sandris-Vittene samtidigt som föreningen startar sin trafik (omkring årsskiftet 
2016/17). Bjärke har tidigare lagt fiberslang längs Vittenevägen från trafo nära 
Lagmansholmsvägen till Vittene Säteri. Slangen är avsedd för fibernät och styrning av 
Bjärkes transformatorer/elnät

Styrelsen beslutade att avstå från parallellgrävning längs Vittenevägen och att därmed 
”släppa” området till Bjärke Energi. Ordf informerar anmälda intressenter om detta.

6. Övriga frågor
Ordf. informerade om bredbandskonferens i Gbg Söndag den 13 sept. Konferenskostnad 
195:-/deltagare. Ordf. har anmält sitt deltagande och frågar om någon ytterligare är 
intresserad.
Sista anmälningsdag är 31 augusti.

Diskuterades hur värvningsbesöken skall dokumenteras. Slutsatsen blev att var och en som 
gör besök noterar detta och arkiverar noteringarna. Föreningens åtagande (enl bidrags-
villkoren) är att erbjuda alla inom föreningsområdet fiberuppkoppling. Föreningen skall i 
efterhand kunna visa att alla inom området fått besök och erbjudande. Kommentaren i 
efterhand ”Nej jag har aldrig haft något besök… jag har inte fått någon information” ska 
kunna bemötas 

Diskuterades en verkställd utbetalning 700 kr i juni 2015. Utbetalningen var en avgift för 
registrering av ändring efter årsstämman hos Bolagsverket

Nästa styrelsemöte planeras till 23 sept kl 19 hos ordf.

7. Mötets avslutning
Då inget ytterligare fanns att behandla avslutade ordf. mötet.

Justeras

…………………………………. ……………………………….
Tore Norén Henri Savinainen


