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Mötesdag, tid och plats Vem 

Söndag 2016-01-10 
klockan 19.00 i Sockenstugan Fjällsta 

 
 

Deltagare Kopiemottagare 

Torbjörn Näslund, Stig Sundin, Ingegerd 
Näslund, ,Elisabeth Hansson, Joakim Kålen, Mats 
Rihne Rickard Nilsson, Lennart Berggren, Magnus 
Kristoffersson  
 
 

Maria Bengtsdotter, Sven Åke Wik 
 

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

 
2 Val av justerare  
Styrelsen utsåg Joakim Kålen att justera protokollet. 
 
3 Minnesanteckningar vid besiktning av fibernät ägt av Sundsjö i Samverkan ek.  
    förening med ByNet som systemleverantör. 
 
Närvarande: 

Besiktningsman Lars-Åke Westberg, ElTel, byggprojektledare Kristian Vestin, systemleverantören 

ByNet, installatör Fredrik Eriksson, ByNet, 

Representanter för Sundsjö i Samverkan ek. förening: Torbjörn Näslund ordförande, Mats Rihne, föreningens 

projektledare, Lennart Berggren vice ordf. 

1. Genomgång av dokumentation och uppstart av protokoll 

 Lars-Åke W beskriver besiktningens utförande. 

o Förbesiktning genomförd av ElTel efter krismötet  den 3 september. 

o Besiktningen genomförs dels som genomgång av frågeformulär för underlag till 

besiktningsprotokoll, 

o Besök vid vanligt kopplingsskåp, kopplingsskåp vid övergång till sjökabel, ev., brunn och 

kabelövergång på bro, besök i noden/telestationen 

o Kristian V överlämnar dokumentationen (USB-minne).  

o Ytterligare dokumentation som kan behövas utskriven  kan Kristian komplettera med efter 

förfrågan. 

 Genomgång av protokoll 

2. Stickprov på vissa ställen i nätet 
    Besök görs vid 

 skåp med övergång till sjökabel i Fjällsta, 

 skåp i Torsäng och Tjärnsved och Sörviken,  

 Broövergång i Tjärnsved (som visar sig vara nedgrävd då den inte kunde hittas "i bron")   

 Telestationen/noden i Fjällsta ( som lustigt nog heter Tavnäs)  

3. Utlåtande, upprättande av protokoll och dokumentation av eventuella anmärkningar 
Lars-Åke Westberg upprättar utifrån, tidigare preliminär/förbesiktning och, dagens noteringar protokoll och 

dokumentation. Nedanstående kan förväntas finnas med. 

 Noteringar vid besök på olika ställen i nätet 

o Några kabelskåp  besöks och fotograferas invändigt. 

 uppmärkning i  och ordning i skåpen mycket bra 

 En del skåp saknar lecakulor och måste därför fyllas. 

 Skyddsnätet med metalltråden skall inte jordas i kabelskåpet. Lennart kollar om 

ElTel/LÅ Westberg kan ge oss skiss/beskrivning på hur det skall se ut. 
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 Lecakulor har två viktiga funktioner:  är kondenshämmande och hindrar möss att gnaga 

sönder fiber/kanalisation.  

 en del skåp är inte markerade med snökäppar men de som kan vara utsatta för 

snöröjning och skotertrafik måste åtgärdas. 

 sjökabel - skall skyltas vid strandkant, synligt mot sjön med KABEL (20 skyltar) 

4. Övrigt  

 Besiktningsman översänder besiktningsprotokoll till, SiS (Torbjörn) ByNet samt till Telia och Skanova 

(Linda Saltin) för kännedom 

 Efter besiktning förväntas Skanova utbetala 70% av hyrköpssumman.  

 Kontakt tas med Skanova/Linda Saltin kontaktas (Lennart Berggren) beträffande uppgifter som 

Skanova skall ha t. ex.: 

o format på t. ex markägaravtal, tillstånd från Lst, Trafikverket,  mm, (skannat eller papper, 

original eller kopior?) 

o kontonummer till föreningen 

 

 Ärenden att vidarebefordra till Bräcke fiber:  

o de som ej betalar och har kollektiva avtalet med föreningen/Telia! Avstängning  och ev. regler 

för det? Hur hanterar övriga fiberföreningar problemet. 

o Gemensamma regler/överenskommelse med Skanova/Telia om hur vi hanterar nya 

abonnenter/anslutningar?  

o Gärna ett möte inom ramen för Bräcke fiber med Skanova, Telia och ElTel om  om 

”kommande rutiner” för alla föreningar betr t. ex nya anslutningar,  

 

Vid pennan  
Lennart B 

 
4  Ekonomisk  rapport 
     I dags dato finns det 640.000 kronor i kassan. 
 
5 Årsmöte med Medlemskalas/invigningsfest 
   Styrelsen beslutade att årsmöte medlemskalas/invigningsfest skall äga rum den 16/4  
    2016 i Fanbyns Bygdegård. Middag och dans. 
 
6 Övriga frågor 
    Mats Rihne ombesörjer att införskaffa 20 stycken skyltar till sjöskåpen med text  
    KABEL. 
 
7 Nästa styrelsemöte 
    Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sundsjö sockenstuga 
    Söndag den 24 januari 2016 klockan 19.00. Bettan ordnar med fika. 
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Vid pennan Justerare 

Elisabeth Hansson 

 

Joakim Kålen 

 

 


