
Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening
den 20 september 2016 på Storsätra.

Närvarande: Lars Ericson, Arne Näsvall, Göran Salmonsson, Hans Segerhjelm och Mats 
Sjöstrand.

1. Mötet öppnades av Lars Eriksson som hälsade de närvarande välkomna.
2. Göran Salmonsson utsågs att justera mötesprotokollet.
3. Dagordning godkänndes av mötet.
4. Genomgång föregående mötesprotokoll.

a. Hans kollar att batteribackupperna i nodhus är igång.Samt om genomföringar är in-
gjutna
b. Grövelsjögårdens andra fiber är inkopplad av Kringdata, Ok.
c. Diskuterades om varför beslutade och beställda åtgärder i Lövåsen inte åtgärdats 
trots att Göran i början av sommaren beställde detta. Göran kontaktar PERO för att 
kolla upp detta. Diskuterades om varför beslutade och beställda åtgärder inte i Lövåsen
inte åtgärdats trots att Göran i början av sommaren beställde detta. Göran kontaktar 
PERO för att kolla upp detta. Enligt besiktning i Lövåsen har dikning inte kunnat utfö-
ras då en tomtägare i anslutning till diket inte lagt ned vägtrumma. Vilket ger vid han-
den att något dike förmodligen inte har funnits. Återkommer i ärendet. Lars svarar på 
Anders T:s mail enligt ovan.
d. Ingen Provider har hört av sig för att ansluta till vårt nät.
e. Enligt Stråken innebär ledningskollens utskick ingen förändring för vår del. Nätäga-
ren står för kostnaden vid utsättning utanför privat tomt. På privat tomt står
f. Hans återkopplar till Anders P och Per B. ang övertagande av hemsidan.
g. Signaltråden på myren verkar inte innebära någon åtgärd. 

5. Enligt det bildmaterial som presenterats oss av Herr Törnqvist i relation till det under-
lag föreningen inhämtat, kan Grövelfiber inte ta på sig att asfaltera den yta som Tör-
nqvist menar avlägsnats i samband med nedgrävning av fiber på Rundjotsvägen 23. 
Lars E sammanställer en skrivelse att sändas till berörd fastighetsägare och till den 
vägförening som verkar på Rundjotsvägen. Detta för att den yta som berörs är vägföre-
ningen ansvar.

6. Grövelfiber har inget system i sitt nät som bör backasupp.
7. Lars E tar kontakt med berörda parter inför slutbesiktning av föreningens fibernät.7.
8. Vi har 11 st intressenter för att ansluta till vårt nät. Vi bör komma upp i åtminstone 25 

30 innan vi börjar begära in offert från entreprenörer. Vi behöver flagga för möjlighe-
ten att ansluta i vidare kretsar, då vi kanske inte når ut till alla som önskar ansluta sin 
fastighet.

9. Se punkt 4 e ovan.
10. Angående föreningens förvaring av dokument, avvaktar vi en planerad upprustning vid

bystugan.
11. Övriga frågor: Föreningens ekonomi är fortsatt god. Det finns drygt 30 k kr i kassan 

och ca 1,67 milj kr på sparkonto. Kassören avser att skicka ut info om nätavgift under 
november månad.
Hans har kontaktat Nodava som lovat att lösa problemet med den avgrävda kabeln hos 
Sven Eric på Sjövägen 10.

12. Nästa möte är inte bestämmt ännu, men kan ske omgående vid behov.



Vid protokollet Ordförande Justeras
         Hans Segerhjelm Lars Ericson Göran Salmonsson


