Protokoll för styrelsemöte med TKF Fiberförening den
1 mars kl. 18 i Hembygdsgården Tärby
Närvarande: Åke (ordf.), Linus, Sten, Tommy, Mikael, Christer
Adjungerade: Magnus & Magnus från Eltel, Johannes Adolfsson (Borås kommun),
Joakim (Rångedala plantskola)
§ Christer valdes som sekreterare
§ Sten valdes som justeringsperson
§ Statusläge.
• Mikael redovisade att 112 fastigheter nu har anmält intresse om medlemskap i
föreningen.
• Ett önskemål har inkommit från Erikslund att vara med. Styrelsen är principiellt
positiva till att fler ansluter från ytterkanterna i området.
• Upphandling diskuterades och Johannes informerade att upphandling måste ske med
högre krav på formalia då upphandlingen överstiger 1,8 milj. Kr. Andra föreningar har
funnit det enklare att splitta upp området i delområden för att på så sätt undvika mer
byråkrati.
• På tisdag är det stormöte i Borås och då kommer Ulf Kalander från Eltel att berätta
mer om vad Eltel kan erbjuda.
§ På frågan om projektet är genomförbart var styrelsen enig om att fortsätta arbeta.
§ Johannes informerade att Bynet har tittat på stamnät för kommunens vidkommande men
inga beslut är ännu tagna.
§ Representanterna från Eltel presenterade företaget och projekt som bedrivs. Eltel, som är
en avknoppning av gamla televerket, utför projektering, utförande och i viss utsträckning även
service. Det diskuterades kring Eltels möjligheter har att utföra vårat fibernät, kostnader,
kvalité, garantier, avtal med Telia mm.
§ Åke har förtjänstfullt varit i kontakt med media för att få ut budskapet att det brinner i
knutarna om vi ska få till slangdragning i samband med att Vattenfall börja gräva. Dock har
någon notis fortfarande inte synts till.
§ Vi diskuterade nödvändiga steg framåt och fann att
• Mikael utarbetar, via nödvändiga kontakter, fram ett förfrågningsunderlag som Eltel
kan utgå ifrån då projektering görs. Mikale kolla med Göran i Roasjö samt Ulf
Kalander på Eltel. Efter projektering (1-2 veckor) kan Eltel lämna en offert på
uppdraget.
• Johannes undersöker om det finns pengar att skjuta in i projektet som riskkapital
eftersom slangdragning med vattenfall är i ett akut läge.
• Åke undersöker hur lång tid Vattenfall har avsatt för att gräva de 2,5 milen i området.
• Joakim på Rångedala Plantskola Gravryd informerade om hans situation där man inte
får fiber eftersom man ligger för nära telestationen.

§ En systematisk genomgång inleddes där fasttigheter som visat sitt intresse
markerades på karta.
§ Åke avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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