
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2017-08-23. Närvarande: Joel L, Anne-Marie C, Per-Arne D, Henri S, Stig-Ove S  
och Tore N ordf. 

1. Mötets öppnande
Ordf öppnade mötet

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

3. Fiberekonomi start
Fiberekonomi är kontrakterade med startdag 1sept 2017.

4. Medlemsläget
275  anslutningar är planerade. Risken för bidragsänkning tycks vara minimal:
Köparna till Kringeläng Bäne och Höjden Fullestad har beställt fiberanslutning.
De kommer att anslutas när övriga nätet är i drift. Kostnaderna för anslutningarna skall
kunna tas med i föreningens slutredovisning
Vattenfall gör kabelarbeten f n på Marieberg/Hundfarmen. Föreningen är med och 
samförlägger med tomslangar i arbetet. 

5. Arbeten i nod
Eget arbete till nodrum är klart.
El-uttag för NAO är monterade (4x10A per stativ, 3 st) Åskskydd är monterat. Stativen
är skyddsjordade!

6. Arbetsläget för Relacom AB (kopia av mötesanteckningar från möte med 
Relacom AB)
Hos Hembygdsvägen 3 och Daniel Blom är installationen inte klar. Daniel B har 
nyligen uppgett sitt mobilnr vara 0706 73 02 83.
TN sänder info till Relacom AB om två kommande efteranslutningar
Arbete i Noden med Linje 6 kvarstår. TN sänder förfrågn-ulag till Relacom
Oklart om Relacom kan mäta dämpning i fibern med eller utan ”belyst” fiber. 
Föreningen accepterar dämpningsprotokoll uppmätta utan mottagare! Relacom 
återkommer i frågan!
Lecakulor är utlagda i alla fiberskåp. Relacom lägger markisoleringsskiva inkl fogning
i skåpen men kommer att debitera 5,70 + m/km i transportkostnad mellan skåpen
Föreningen emotser Skarvplan, Panelkort och Dämpningsmätningsprotokoll
Akut arbete för föreningen: Markavtal

7. Övriga frågor
Trolig/Mål är trafikstart under okt! Kolla med grannföreningarna om problemen med 
tjänsteavhopp. Leverans- och startbesked från NAO saknas p g a sjukdom. När besked
erhålls maila det till övriga i styrelsen. Lämna tidig info om slutkostnad!

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

Justering

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


