
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2016-01-14. Närvarande: Henri S, Anne-Marie C, Erik Ö, Per-Arne D, Kenneth A och
Tore N ordf. Per-Arne D anmälde jäv vid anbudsöppning av grävanbuden i pkt 8 och lämnade
sammanträdet (dvs deltog inte i del av pkt 8 och pkt 9).

1. Mötets öppnande
Ordf. öppnade sammanträdet.

2. Val av justeringsman
Anne-Marie C valdes att justera dagens protokoll samt också det särskilt upprättade 
anbudsöppningsprotokollet

3. Allmän info 
Kultur/fornminnessamråden är klara. Dvs alla samråd med lsty är klara. 
Kabelplöjning genom fornminnesområdet längs vägen vid Hols gravhögar är inte möjligt. 
Medlemmarna i Södergårdarna m fl gårdar får anslutas från norr. Vid ev ytterligare 
lägesjusteringar av kabelsträckningarna får samråd med lsty tas upp på nytt.

Medlemsläget vid årsskiftet 2015/16: 160 medlemmar (insatser)
Länsstyrelsens besked är nu att bidragsbeslut kommer under mars månad 2016

4. Teknikrum i Ekumeniakyrkan Lagmansholm Delvis nya förutsättningar
Ny (egen) ingång ordnas genom garaget. Tidigare förslag var ingång genom hyresgästens 
tvättstuga. Arbeten som fiberföreningen måste göra och bekosta:
Flyttning av el-serviskabel (Vattenfalls) och flyttning av intern el-kabel
Ny innerdörr till teknikrum (ståldörr finns).
Hålsågning genom betonghålstensvägg.
Ny el-anläggning med egen mätning för teknikrummet, vägguttag för aktiv utrustning, ny 
belysningsanläggning. Föreningen hyr hela f d pannrummet ca 7 m2 fri yta ca 5m2

Ca 2 m2 är en befintlig värmeshuntgrupp för huset. 
Hyresvillkor i stort: 
-föreningen bekostar erforderliga arbeten för att anpassa anläggningen/rummet
-hyresvärden får en fiberanslutning utan kostnad 
-efter 5 år (d v s fr o m det 6 året) betalar föreningen hyra för 7m2 (genomsnittlig 
industrilokalhyra i Vårgårda)
-hyresvärden ger tillgång till teknikrummet 24 tim/dygn alla dagar
-förbrukad el betalas av föreningen med ”undermätare”
-tillträde för eget arbete 1 feb 2016
Ett förslag till hyresavtal delades ut vid sammanträdet för omgående kommentarer.

5. Planering för ordinarie föreningsstämma 2016
Stämman planläggs till 17, 15 eller 16 mars (alternativen i uppräknad ordning) i Hols 
Församlingshem. Tore N bokar lokalen. Om det blir aktuellt med ett ”startbeslut” kan det 
kanske bli upp mot 100 närvarande!
Tore N kontaktar Per-Olof Rosen HRH Fiber för ca 30 min info om ”hur det blev efter 
driftsstart”.



Stadgeenliga ärenden samt stadgeändringarna: 1 Föreningsområde (Vittenevägen tas bort). 
2 Styrelsen kan bestå av ”externa” ledamöter. 3 Kvinnor skall vara representerade i styrelsen.

6. Nästa styrelsemöte
Torsdag den 25 februari kl 19 hos ordf.
Huvudärende: planering av ordinarie stämman

7. Övriga frågor
Per Arne D informerade om att Vattenfall kommer att lägga ny högspänningsledning längs del
av Myravägen
Anne-Marie C anmälde att medlem har sålt Hol Marbogården 6. Nya ägare tillträder 30 mars

8. Öppning av inkomna material- och grävanbud
Protokollfördes i ett särskilt anbudsöppningsprotokoll.

9. Mötets avslutning
Då inget övrigt fanns att behandla avslutade ordf. mötet

Justeras

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


