
Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening
den 14 augusti 2014 på Storsätra Fjällhotell.

Närvarande: Per Bjälevik, Anders Persson, Hans Segerhjelm, Lars Ericson, Mats Sjöstrand, Arne Näsvall, 
Per Rustad, Karl-Olov Jenssen och Roger Mörk.

§ 1. Mötet öppnades av Per Bjälevik som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Anders Persson valdes som sekreterare och Lars Ericson valdes till protokolljusterare.

§ 3. Fiberblåsningen i Lövåsenområdet beräknas ta ca 3 veckor. Därefter flyttar blåsarna till Särna och blåser 
fiber där i 3veckor. Sedan åter till Storsätern-Grövelsjön för att göra klart blåsningen där. Det skulle i så fall 
innebära att blåsningen i vårt nät är klar vecka 42. (17e oktober) Därefter ska svetsning göras.
Ansökan om förlängning av projekttiden ska göras. Enligt tidigare besked från Länsstyrelsen så kan det vara 
möjligt att få förlängning med 3 månader.

§ 4. Utbetalningsansökan har gjorts av Per och Mats. Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar på smärre 
detaljer. Utbetalning av pengar kan eventuellt ta 6 veckor. Utbetalningsansökningar ska göras varje månad i 
fortsättningen. Moms återbetalas nu under augusti.
En extra anslutning utöver de tidigare 2 betalda faktureras Grövelsjöns Fjällstation och ett extra tillägg till 
tidigare anslutningsavtal görs.
Hittills har vi inte nått någon lösning med markavtal för anslutning av tomtägaren öster om Huskläppen.
Markavtal görs av Hans för 20:191. Anders tar fram adress.
Per har gjort utskick om medlemsavgifter.
Solveig ska göra inmätningen av nätet. Karl-Olov har ordnat Drop box kartor till henne. Anders frågar om hon 
använder söktråden vid inmätningen.
Förläggning närmare vägkant än 2,5m och grundare än 70cm längs trafikverkets vägar görs på föreningens 
risk.

§ 5. Måndagen den 18/8 kommer ytterligare en 16 tons bandgrävare till området. En minigrävare kommer om 
ca 2 veckor. PeRo meddelar Grövefiber när Lövåsenområdet är färdigstädat så att vi kan besiktiga vägarna 
tillsammans med vägföreningarna. Uppgrävning kan behöva göras vid slangklämningar i samband med 
blåsning.
Kabelstegemonteringar vid broarna är klara.  

§ 6. Lars och Hans har gjort förslag till underlag för KO upphandling. Backuptid ska redovisas. Frågan om 
gruppanslutning tas bort från upphandlingen. Upphandlingen ska läggas ut på Visma Opic inom 2 veckor. 
Karl-Olov tar reda på värdet av upphandlingen. Per skickar frågorna via mail till Karl-Olov. Hans ordnar fram 
ett anslutningsavtal för KO från Flötningen.
En anslutningsavgift på 25.000kr per nod betalas till kommunen.

§ 7. Mats redovisade ekonomin. Mats har gått igenom regler för fiberföreningar. Enligt dessa ska utrustning 
på anslutna fastigheter betalas av fastighetsägarna. Den egna insatsen i projektet ca 2 milj. kronor ska 
bokföras som anläggningstillgång och läggas upp på avskrivning. Kan detta bli ett problem om Grövelfibers 
intäkter understiger avskrivningskostnaden?
Mats skriver ner alla problemställningar och gör ett förslag till lösning.
Karl-Olov ordnar så att 40mm slang blir uppkörd från Idre.
Att ordna ledningsrätt för fibernätet är inte aktuellt. Däremot ska markavtalen skrivas in.
Per kollar vad Grövelfibers ansvarsförsäkring omfattar. Avbrottsförsäkring kan behövas i framtiden.
Adresslappar kan skrivas ut från medlemsregistret för brevutskick.

§ 8. Nästa möte hålls i slutet av augusti 27e eller 28e.

§ 9. Mötet avslutades.

Vid protokollet Ordförande Justeras

Anders Persson Per Bjälevik Lars Ericson.


