
Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening 
den 18 juli 2014 i Björnliden. 
 
 
Närvarande: Per Bjälevik, Anders Persson, Hans Segerhjelm och Lars Ericson. 
 
§ 1. Mötet öppnades av Per Bjälevik som hälsade de närvarande välkomna. 
 
§ 2. Anders Persson valdes som sekreterare och Hans Segerhjelm valdes till protokolljusterare. 
 
§ 3. Per och Mats har arbetat mycket med att färdigställa utbetalningsansökan till Länsstyrelsen 
avseende betalda fakturor. Till denna första utbetalningsansökan ska bifogas en omfattande 
dokumentation av projektet. Per har också gjort en särskild skrivelse som bilaga angående hur den 
privata finansieringen ska användas i projektet. Redovisning av utbetald lön till projektledare görs i 
slutet av projektet. Slang och kabelförläggning på tomter är inte bidragsberättigade. Kostnad för 
2000m 16mm slang dras därför bort från redovisningen i utbetalningsansökan. 
 
§ 4. Momsredovisning gör kvartalsvis. Kortare redovisningsperiod godkänns inte av Skatteverket. 
 
§ 5. Anders beställer mera frimärken. En extra anslutning faktureras Grövelsjöns Fjällstation. 
Anders ringer den anslutare i Huskläppen som berörs av ej påskrivet markavtal. 
Hans gör markavtal till berörda markägare enligt lista från Per. 
Per gör utskick om medlemsavgifter.  
 
§ 6. Blåsning av fiber kommer att göras inom kort i Lövåsen, Björnliden, Sågbäcken och Sågliden 
så snart slangförläggningen är klar i Sågliden. De tomtägare som inte är klara med 
slangförläggning och fasadskåpsmontering får betala en extra avgift för blåsning och svetsning. 
Per gör mailutskick om detta. 
 
§ 7. GPS inmätning kan påbörjas. Anders beställer inmätning och kollar så att inmätningen 
uppfyller nödvändig standard för ledningskollen. 
 
§ 8. Olika avgifter för olika avstånd från vägkant gäller vid förläggning längs Trafikverkets vägar. Vi 
bör så långt möjligt hålla oss på ett avstånd från vägkant på 2,5 meter eller mer. 
 
§9. Anders har beställt kabelstegemontering under broarna av Kjell Emretsson. Anders sköter 
också det dagliga praktiska arbetet i samarbete med vår arbetsledare. Inga extra slangar läggs ner 
för eventuella framtida behov. Stråkens el anlitas för kabelutvisning inom bebyggelse som 
komplettering till Ledningskollen. 
 
§ 10. Arbetet med upphandling av kommunikationsoperatör ska göras snarast. Detta arbete görs 
av Lars och Hans. Bynet ha mallar för detta. Särna och Flötningen tillfrågas om vi kan få ta del av 
deras upphandlingsdokument. Per och Anders lägger ut upphandlingen på Visma Opic senast i 
mitten av augusti. En kommunikationsoperatör är den aktör som belyser nätet och har i sin tur ett 
antal tjänsteleverantörer knutna till sig. Tjänsteleverantörerna levererar i sin tur tjänster som 
bredband, TV och telefoni. 
 
§ 11. Mötet avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet Ordförande  Justeras 
   
 
 
Anders Persson Per Bjälevik   Hans Segerhjelm. 
   
 


