
Protokoll från  styrelsemöte 2017-05-18 i Lagmansholm-Holsfiber ek.för.
Närvarande: Per-Arne D, Joel L, Stig-Ove S, Anne-Marie C, Henri S och Tore N ordf.
Före det egentliga styrelsemötet presenterade representanter från Fiberekonomi Sverige AB  erhållet offertunderlag. Styrelsen diskuterade 
offerten och erbjudet upplägg under pkt 6 Övriga frågor

1. Mötets öppnande
Ordf öppnade mötet

2. Val av justeringsman
Henri S valdes att justera dagens protokoll

3. Konstituering av styrelsen enl årsstämmans val av styrelse. 

Styrelsen beslutade att konstituering skall ske enl. följande
ordf Tore Norén (vald av stämman 2017)
sekreterare Henri Savinainen
kassör Anne-Marie Carlander
ledamot Per-Arne Danelius
ledamot Joel Larsson 
ledamot Stig-Ove Svensson

4. Pågående arb  Relacom AB
Ett av tre stativ är monterade i Nodrum och all passiv utrustning är placerad. Stamfiber
och abonnentfiber är i huvudsak installerad. 192f-kabeln från Nod till Bäne Torg ersatt
med 288f-kabel pga att fiberantalet inte räcker till i 192-kabeln. (ÄTA 5200 m), efter 
att 12f reserverats för anslutning till A-ås Energi i Marbogården och 12f reserverats för
kommande utbyggnad vid fd Vägförvaltning. ”Robusta Nät” förutsätter fiber till alla 
adresser + 10%  Hittills 3 blåsstopp! Sammanlagt 14 tim stopp och åtgärdande.(ÄTA) 
Montering av fasadboxar pågår.
Byte av proj.ledare har skett hos Relacom AB.
Installation av pigtail med kontaktblock i fasadbox +25 kr/st Summa: 5000-6000 kr 
Kontaktblocket blir en möjlig framtida felsökningspunkt och flyttning av 
mediaomvandlare förenklas.

Eget arbete med ny dörr i Nodens innervägg och nya anpassade el-installationer i 
Noden är utförda. Två stativ ytterligare kommer att monteras i Noden. Fukttätning i 
fiberskåp är under utredning av Relacom AB och Beställare (om det ingår eller ej).
Avtal med KO NAO är inte klart p g a diskussioner om ” Öppet nät”. Kontakter och 
informationsutbyte med SHK har förevarit.

Akut eget  arbete: Markavtal och medlemsanmälan om tjänster i nätet!



5. Medlemsläget
F n 233 anslutna mantalsskrivna hushåll . Målet är 86% med en undre gräns är 76 % 
Vår undre gräns är 228-229 anslutna mantalsskrivna hushåll. Därunder kan bidraget 
bli reducerat. Föreningen ser ut att klara ett oreducerat bidrag!

6. Övriga frågor
Nu kan vi konstatera att vintern har passerat utan grävstopp pga tjäle. Tidigare 
”utfästelse” om trafikstart omkring årsskiftet 2017/18 bör ses över! Styrelsen 
beslutade att gå ut med ny ”utfästelse” att föreningen arbetar för en tidigare trafikstart 
…under hösten 2017.
Styrelsen beslutade att Tore N och Anne-Marie C har ny träff med Fiberekonomi AB 
för ytterligare preciserande diskussioner.
Ordf. kollar upp om det är möjligt att ansluta till Qmarket via NAO.
Vad är ”ett anslutet mantalsskrivet hushåll” Hur bedömer bidragsmyndigheten detta??
När uppkommer ljus i fibern?
Nya ledamöter kommer att registreras hos Boagsverket.
Nästa sammanträde i början av juni 2017 för beslut om att anlita Fiberekonomi AB 
eller ej

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

Justeras

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


