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Mötesdag, tid och plats Vem 

Söndag 2020-02-02 
klockan 18.30 i Sockenstugan Fjällsta 

 
 

Deltagare Kopiemottagare 

Torbjörn Näslund,  ,Elisabeth Hansson,  Mats Rihne 
Magnus Kristoffersson, Stig Sundin,Sven-Åke Wik, 
Maria Laxbäck, Björn Ödlund Rickard Nilsson, 
Joakim Kålen 
 
 

 Ingegerd Näslund, Lennart Berggren 
  

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

 
2 Val av justerare 
Styrelsen utsåg Maria Laxbäck att justera protokollet. 
  
3 Hur  hanterar vi utdelning av utrustning. 
 Söndagen 23/2 mellan 16.00 och 20.00  är alla som har Trippel Play (3 P) och har sitt 
bredband via Sundsjö Fiber välkomna till Sockenstugan i Fjällsta. 
 
I samband med detta kommer vi också att teckna nya avtal. Dessa kan ni ladda ner och skriva 
ut  Det kommer även att finnas avtal utskrivna på plats. 
 
Då kommer ni att få ut er nya router och TV-box, som bland annat kommer att innebära en 
ökad hastighet till 250 Mb/250Mb.  Idag har vi 100Mb/100Mb.  TV-boxen är också mycket 
snabbare. 
 
Vid intresse, är ni som är föreningsmedlemmar och idag har ”öppen fiber” välkomna för att 
teckna avtal för Trippel Play (3 . 
 
Vi kommer också annonsera i Kommunbladet. 
 

4 Medlemmar som vill ansluta sig till ”Trippe-Play” i samband med  nytt avtal. 
Medlemmar som  har Öppen Fiber  och vill ansluta sig till ”Trippel- Play” kan göra det  
utan kostnad  i samband med teckning av nytt avtal. Detsamma gäller om medlemmar 
som har ”Trippel-Play” och vill ha Öppen Fiber. 
 
5 Övrigt 
Rickard ombesörjer  kopiering nya avtal avseende medlems nyttjande av tjänster i 
föreningens fibernät, samt ansökan om medlemskap i Sundsjö Fiber. Elisabeth  skickar 
manus till Kommunbladet som kommer 13/2 2020. 
 
Vid pennan                                                                     Justerare 

Elisabeth Hansson 

  

Maria Laxbäck 

 

 
 



 

 

 
 

Sundsjö i Samverkan Ekonomisk förening 
Orgnr: 769605-5115   Bankgiro: 118-1288 (Handelsbanken) 

www.sundsjofiber.se 

 
 
 
Vid penna Justerare 

Elisabeth Hansson 

  

Maria Laxbäck 

 

 


