
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 

ekonomisk förening  

Datum: 2016-06-30. Närvarande: Anne-Marie C, Per-Arne D, Henri S, Viktor L, Kenneth A 

och Tore N ordf.  

 

1. Mötets öppnande 

Ordf öppnade mötet 

 

2. Val av justeringsman 

Anne-Marie C valdes att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll¨ 

 

3. Net at Once presenterar sina tjänster 

Edin Delkic från Net at Once Sweden AB gjorde en genomgång av företagets tjänster.  

Standardutbudet är internetuppkoppling 200/200 Mbit/sek, fast telefoni och  TV-kanalpaket 

med  12 eller 22 kanaler Månadskostnaden för 22 kanaler är + 50 kr jmf med 12 kanaler. Net 

at Once tar ut en kostnad  ca 2500 kr per åskskadad box. En diskussion uppkom efter 

presentationen om åskkänslighet och kostnad för åskskadade boxar.  

Diskussionen utmynnade i att föreningen hör med grannföreningarna hur de har tänkt om 

risken för åska. 

 

4. Nya stadgar och nytt reg.bevis finns på nätet 

Efter årsstämman och extrastämman är beslutade  ändringarna registrerade hos Bolagsverket.  

Nya stadgar och nytt reg.bevis finns utlagda på hemsidan 

 

5. Medlemsläget / förteckning 

En aktuell medlemsförteckning delades ut och kartor över medlemmarna redovisades. 

 

6. Egen grävstart 

Tore N har besökt upphandlad gräventreprenör som snart är klar med grävningen hos SHK 

fiber. Syftet med besöket var att reda ut vilket nödvändigt material som behövs vid grävstart. 

Materialleverantören aviserar förlängda leveranstider under hösten. Föreningen köper på sig 

material i förskott för att inte störas av materialbrist. Grävstarten ser ut att bli under augusti 

månad då grävningen är avslutad hos SHK-fiber. Arbete i växande gröda kommer att 

undvikas.  

 

7. Utdebitering del av insatsen 5000 kr!  

På extra stämman har en ytterligare utdebitering (5000 kr) av insatsen aviserats. Styrelsen 

beslutade att 5000 kr ytterligare av insatsen skall faktureras medlemmarna.  

Totalt blir då sammanlagt utdebiterat 15 000 kr i medlemsinsats. En ansökan om förskottet på 

det statliga bidragen har avsänts till Jordbruksverket. Det är oklart när utbetalningen sker. 

 



8. Inhyrning av Lars Martinell som föreningens ”grävplanerare”.  

Styrelsen var enig om att Lars M är önskvärd som föreningens ”grävplanerare” 

Ordf gavs uppdraget att kontakta Lars M och efterhöra om tid finnes och om villkoren. 

 

9. Försäkringsfrågan 

Ordf. redovisade offert från Länsförsäkringar om miljöansvarsförsäkring för byggherre. 

Offererad årskostnad är 14 000 kr. Styrelsen beslutade att teckna försäkringen. 

 

10. Övriga frågor  

Markavtal kommer att tecknas med berörda markägare. Avtalsvillkoren och ett preliminärt 

läge för optoslangarna redovisas före grävstart. Avtal tecknas slutligt när slangarnas inmätta 

och slutliga läge kan redovisas på kartbilaga. 

 

11. Mötets avslutning 

Då inga övriga ärenden fanns att behandla avslutade ordf. mötet. 

 

 

 

 

Justering 

 

 

 

 

………………………………..   ……………………… 

Anne-Marie Carlander    Tore Norén 

 

 

 

 

 

 

 


