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Mötesdag, tid och plats Vem 

Söndag 2016-02-21 
klockan 19.00 i Sockenstugan Fjällsta 

 
 

Deltagare Kopiemottagare 

Torbjörn Näslund, Stig Sundin, Ingegerd 
Näslund, ,Elisabeth Hansson, Mats Rihne Rickard 
Nilsson ,Magnus Kristoffersson,  
Maria Bengtsdotter, Sven Åke Wik 

Lennart Berggren , Joakim Kålen 
 

 
 
1 Mötets öppnande  
Ordförande Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat   

 
2 Val av justerare  
Styrelsen utsåg Mats Rihne att justera protokollet. 
 
3 Uppdatering av läget  
Enligt byombuden så fungerar nätet bra inga klagomål från abonnenterna. 
 
4 Läget gällande nätöverlåtelse till Scanova 

Slutbesiktning av Sundsjö Fiber Ekf med spridningsnät. 
Agenda slutbesiktning AB04 

 
1. Närvarande Presentationsrunda av deltagarna. 

 
Lars-Åke Westberg Eltel (skanova) 
Torbjörn Näslund, Mats Rihne, Lennart Berggren  Föreningen 
Fredrik Eriksson, Kristian Vestin Bynet 
 

2. Kallelse till besiktningen.    
Kallelsen var utförd på korrekt sätt 
 

3. Fråga om jäv. 
      Jäv föreligger inte då vi utser Lars-Åke Westberg till besiktningsman.  

 
4. Erhållna handlingar 

Överlämnat enligt nedan på USB-sticka vid mötet. 
4.1 Panelkort 
4.2 Svetskort  
4.3 Schematisk översikt 
4.4 Blåslistor 
4.5 OTDR inmätningar  

4.6 Patchlista bifogas protokoll. (Eltel kombinerat Telias och Bynets listor) 

4.7 Övrigt: Eltel utfört förbesiktning avseende skarvning av ett antal skåp 
närmast noden och rapporten bifogas protokollet. 
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5. Dagsläget 
      5.1 Entreprenaden är färdigställd. 

 
5.2.1  Dokumentation, godkännes (dokumentation enligt Skanovakrav är inte 

färdigställt). (bynet) 

 
5.2.2 Markavtal kompletteras med kartbild och skickas in till Skanova (F) 
 
5.2.3 Dokumentationen skall översändas till Skanova utan kostnad. (F). 
 
5.2.4 Tillstånd och godkända besiktningsprotokoll från Trafikverket ska sändas 
in till Skanova. (F) 
 
 
 
 
 
 

6. Besiktning 
 
Utförd med stickprov på skarvar, skarvskåp . Inga markarbeten besiktade, dessa 
ingår i annan entreprenad. 
 
6.1 Alla skåp ska kontrolleras och åtgärdas avseende kabelutsättningspunkt 
(KUP) skruv för söktråd får ej vara i kontakt med plåten i skåpet.  (F) 
 
6.2 Kabelutsättning för brunnar ska åtgärdas med stolpe, förslagsvis 
prefabricerad med söktrådar. Anvisning bifogas protokoll. (F) 
 
6.3 Skylt för sjökabel ska sättas upp (F) 

 
 

7. Genomgång utlåtande 
Entreprenaden är godkänd. 
Anmärkningar ska vara åtgärdade senast 2016-07-31. 
Garantitiden inträffar från och med dagens datum 
Dokumentationen skall skickas till föreningens kontaktperson Lennart Berggren. 
 

8. Besiktningen avslutades 
bynet) Menas att byNet är ansvarig för åtgärden. 
(F) Menas att föreningen är ansvarig för åtgärden 
(Skanova) Menas att Skanova är ansvarig för åtgärden.           
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5 Ekonomisk rapport inklusive kundfordringar. 
I dags dato finns det 713000 kronor i kassan. Byombuden har kontaktat de som var med 
på kundfordrings listan de flesta är åtgärdade. Styrelsen beslutade att Veronica ska 
skicka en påminnelse till abonnenter som inte betalar samt ta ut en påminnelseavgift  
styrelsens förslag är 50 kronor per påminnelse. Ta en diskussion med Veronica om 
autogiro, e- faktura detta är en önskan från flera abonnenter. Elisabeth tar kontakt med 
Veronica. 
 
6 Bräcke Fibers Årsmöte. Val av ledamot samt ersättare. 
Lennart Berggren och Stig Sundin omvald. 
 
7 Årsmöte med medlemskalas/ invigningsfest 
 Magnus Kristoffersson och Mats Thander  är ansvarig för festen, inbjudan kommer att 
skickas ut tillsammans med mars månads faktura .Styrelsen beslutade att kostnaden  
blir 100 kronor per person för mat och underhållning. 
 
8 Övriga frågor 
Kontrollera med Telia hur många abonnenter vi blir debiterade för. Har en abonnent 
som felaktigt blivit inkopplad på öppen fiber felet är nu rättat men har Telia debiterat 
oss för detta det gäller augusti 2015-januari 2016 (6 månader). Kollar med Joakim som 
har fakturorna. 
 
9 Nästa Styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sundsjö sockenstuga Söndag den 
13 mars 2016 klockan 19.00. Ingegerd och Torbjörn har erbjudit sig att ordna med fika. 
 
Vid pennan                                                                                 Justerare 
Elisabeth Hansson                                                                   Mats Rihne  
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Vid pennan Justerare 

Namn…Elisabeth Hansson 

 

Namn  Mats Rihne 

 

 


