
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 

ekonomisk förening  

Datum: 2016-11-14. Närvarande: Viktor L, Per-Arne D,  Henri S, Anne-Marie C, Erik Ö och 

Tore N. 

1. Mötets öppnande 

Ordf öppnade mötet. 
 

2. Val av justeringsman 

Viktor L valdes att tillsammans ordf. justera dagens protokoll 
 

3. Lägesrapport egen grävning 

Grävning i Mängsholm uppskattningsvis klart inom 2 veckor, därefter följer Bäne och 

Hol (ca. 2 månader ytterligare grävning givet goda väderförhållanden). 

Framförhållning på grävkartor diskuterades. Utskrift och distribution av allt resterande 

kartmaterial tisdag 15/11. Levereras till Lars Martinell och  till Erik Örabäck. 
 

4.  Lägesrapport medlemmar/insatser 

Vid föregående sammanträde var 181 insatser fakturerade eller betalda. 

Nuläget 14/11 är185 insatser fakturerade eller betalda. 
 

5. Tidplan på hela projektet 

Upphandling ”Blås o svets” är utlagd på OPIC 6/11. Färdigställandetid för ”Blås och 

svets” är senast 2017-07-28. Sista anbudsdag är 2016-11-28. Upphandling av KO 

följer direkt därefter. Eftersom vi ännu inte vet exakt vad som innefattas i Blås- och 

Svetsarbetet så har vi svårt att specificera vad som skall ingå i upphandling av KO. 

Efter anbudsöppning (1/12) har vi bättre underlag för upphandling KO men också för 

att ta fram informationsblad till nuvarande och blivande medlemmar Ny bedömning är 

att nätet bör kunna vara klart 1 oktober 2017 om inget oförutsägbart inträffar. 

Målet är att KO kan läggas ut på OPIC första dagarna i december 2016. 
 

6. Övriga frågor 

Hemsidan skall uppdateras löpande med aktuell status för grävning etc. 

Stadgeändring skall tas på två stämmor. Föreningsgränsen mot Bjärke Fiber behöver 

på nytt revideras för bättre överensstämmelse med verkligheten vilket kräver två på 

varandra följande stämmobeslut.  

Extra stämma (samt informationsmöte) i januari 2017. Årsmöte i mars 2017. 
 

7. Nästa sammanträde  

Följande sammanträden har bokats bokades: 

Torsdag den 1 december kl 19  Anbudsöppning Upphandling ”Blås och svets” 

samt Torsdag den 15 december kl 19. 

Styrelsebesök ute hos ”grävgängen” rekommenderas! 
 

8. Mötets avslutning 

Då inget ytterligare fanns att behandla avslutade ordf. mötet. 

 

Justeras 

 

 

 

……………………..…………….  ………………………….. 

Viktor Lindholm     Tore Norén 


