
Protokoll från  styrelsemöte 2017-03-02 i Lagmansholm-Holsfiber ek.för.
Närvarande: Per-Arne O, Kenneth A, Viktor L, Anne-Marie C, Erik Ö, Henri S och Tore N 
ordf.

1. Mötets öppnande
Ordf öppnade mötet

2. Val av justeringsman
Per-Arne D valdes att justera dagens protokoll

3. Allmän info om medlemsläget och arbetsläget
Vi har idag 218 medlemmar (insatser).
Relacom kommer att starta sitt jobb i mitten av mars med början i Fullestad.
Då måste de självgrävande medlemmarna ha lagt ned optoslangen i trädgården. 
Angeläget med info till medlemmarna om detta!

Den egna grävningen kommer att bli klar under mars månad. Nu är norra sidan om 
E20 klar. ”Dalbogårdssidan” återstår.

Diskussion om ek. prognos. En prognos på slutkostnaden har upprättats och 
diskuterats över e-postmailen. Styrelsens slutsats är att ursprunglig uppgift om kostnad
och starttid för trafik i fibernätet gäller (ca 20000 kr -25000 kr, resp. omkring 
årsskiftet 2017/18). 

4. Relacom ABs erbjudanden
Relacom har angett följande prissättning vid ”blåsstopp” 
Föreningen åtgärdar stoppet:
Alt 1 Relacom debiterar 1380 kr/tim + m fr o m stopptiden.

Alt 2 Relacom har en minigrävare stående för 0 kr/tim och Relacom åtgärdar stoppet 
Relacom debiterar 1680 kr/tim + m fr o m stopptiden.
Föreningen väljer alternativ!

Styrelsen beslutade att Alt2 skall gälla.

5. Övriga erbjudanden
Relacom erbjuder sig att montera fasadboxen utvändigt  och signalomvandlaren invändigt hos 
medlemmen.
Pris 250 x 2st +700 kr för borrning genom väggen för fibersvansen = 1200 kr + m . Kostnad för 
fibersvans 10 m tillkommer enl upphandlingen. Dvs Relacom gör allt arbete med fibermontaget!

Styrelsen beslutar att beställa boxmonteringen av Relacom  och låter kostnaden ingå i 
anslutningsavgiften (3000 inkl m) Det förutsätts då att Relacom AB själva har hand om all 
besöksplanering hos medlemmarna.

6. Årsstämma Planering 4 april kl 19 
Medverkande  PerNic Data och Net at Once inbjuds att presentera sina erbjudanden 
Stadgeändring Sandrisvägen



Stadgeöversyn Anpassning av stadgarna till ny lag måste ske senast 2018-06-30

7. Extra stämma
Är lokalen Equmeniakyrkan Lagmansholm ledig och kan Relacom ställa upp med info
tisdag den 14 mars kl 19. Svar: Ja lokalen är ledig och Relacom kan komma!

8. Övriga frågor 
Styrelsen beslutade att föreningen skall ”gå i samma takt som övriga fiberföreningar i 
kommunen” när det gäller att hantera insatsen i driftsskedet.

Även om ingen fiber blåses in i optoslangen mot Östadkulle skall slangarna ses som 
en tillgång och ledningsrätt tas ut ledningen.

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

Justering

…………………………………………. ……………………………………
Per-Arne Danelius Tore Norén


