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Styrelsemöte TKF (interm styrelse) Protokoll med 2 bilagor.

Föredragningslista 2012-02-05 kl 17:00-19:00
Plats: Tärby Hembygdsgård

§ 1 Mötets öppnande
Åke Jansson hälsar alla välkomna: Närvarande: Åke Jansson, Linus Andrén, 
Rolf Carlsson, Markel Bertilsson, Mikael Lönnblad. Tommy Källmark. Sten Eriksson. 
Krister Karlén, Jimmy Bergsten

§ 2 Kallelsen 
Kallelsen godkänd av styrelsen

§ 3 Val av justeringsman 
Dagens protokoll justeras av Sten Eriksson 

§ 4 Godkänna föredragningslistan 
Styrelsen godkänner föredragningslistan

§ 5 Val av ny styrelseledamot
För att ytterligare höja kompetensen i styrelsen förordar Åke Jansson att Linus Andrén, Finnekumla, 
blir invald i TKF styrelse som delegerande styrelseledamot. Linus presenter sig för övriga 
medlemmar och berättar att han idag arbetar som systemarkitekt på Netonnet i Borås och tror sig 
kunna bidra med sin sakkunskap. Styrelsen beslutar att välja in Linus som delegerande 
styrelseledamot. 

§ 6 Vad har hänt, sammanfattning 
Åke har tillsammans med Tommy Källmark varit på informationsträff i Roasjö (Se bilaga 1) Mikael 
Lönnblad var tillsammans med Åke Jansson på ytterligare en informationsträff i Tämta. Mikael 
sammanfattar (Se bilaga2). Ut noterar arbetsinsats Roasjö 16 tim, Tämta 8 tim.

§ 7 Ansökan om kanaliseringsstöd privat, överföring till TKF Fiberförening
Ansökan om Kanaliseringsstödet undertecknat på dagens möte av Mikael Lönnblad och Åke 
Jansson att skickas för behandling. 

§ 8 Ansöka om Leader-check 
Fibercheck
Åke Jansson sammanfattar:
Ansöka av Leaderscheck är nu beviljad.  Viktigt att planera ett möte med Marie Oskarsson inom två 
veckor. Syftet med projektet är att stimulera bildande av lokala ekonomiska föreningar för att 
möjliggöra utbyggnad av fiber på landsbygden. Genom att att fiberföreningarna kommer till 
utvecklas den lokala infrastrukturen och fler får tillgång till höghastighetsuppkoppling vilket ger 
goda möjligheter till att bo och verka på landsbygden. Checkens belopp är upp till 20 000 kr. 
Ansökningsprocessen är förenklad och beslut fattas på delegation.
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§ 9 Val av bank
Mikael Lönnblad har nu öppnat ett konto på Swedbank i Fristad. Årskostnad 2012 är 550 kr. 
Bankgironr: 832-9724. Bankpersonal informerade om möjligheten till microlån, något som 
tillämpats på annan ort, för de fastighetsägare som önskar för att möjliggöra anslutning. Banken är 
positiv då de anser att en fiberanslutning innebär en värdehöjning av fastigheten. Diskussion i 
styrelsen förs också kring Kassörens möjlighet att registrera nya medlemmar via befintligt SPCS-
program (Tommy Källmark kan konsulteras vid behov) Mikael ska kolla vidare, noterar Mikaels 
arbetsinsats 1 tim. för bankbesöket.

§ 10 Objektiv analys för- och nackdelar fiber/trådlös uppkoppling.
Christer Karlén presenterar listan som han tillsammans med Lotta Liedberg och Markel Bertilsson 
fått som uppdrag att arbetat fram för att lista fiberlösningens för och nackdelar gentemot andra 
lösningar. Lotta har inte kunnat medverka, men har som avsikt att komplettera listan efter 
hemkomst från semester. Linus Andrén kan nu medverka i denna grupp också.
Denna lista kommer att, då Lotta sagt sitt, läggas ut på TKF:s hemsida. 
Lotta har dock genom ordförande Åke Jansson framfört sina tankar där hon betonar vikten av att 
styrelsen är enig och tydlig i en avsiktsförklaring: att fiber är en framtidssäker och den bästa 
lösningen för oss i detta område. 

Storlek på föreningens verksamhetsområde, diskuterades vidare på detta möte. Frågan om 
sommarstugeägares intresse (kring sjöarna Mar- och Mellsjön), samt kringliggande byar. Åke 
Jansson har också fått förfrågningar från bland annat Rångedala plantskola och från Torbjörn 
Claesson i Falskog som driver ett reklamföretag TC reklam vilka är mycket positiva till 
fiberanslutning.  Gravryd, Gretlanda och Falskog är byar som bör informeras, frågan som 
diskuterades är hur man på bästa sätt går vidare. 

Styrelsen beslutar: att det krävs en kraftfull insats under kommande vecka. Krister Kalen och Linus 
Andrén tillsammans arbetar fram ett utskick för att stämma av intresset i berörda byar kring 
Fiberanslutning. Styrelsen beslutar att träffas igen kommande söndag den 12/2-2012 kl 17:00 för 
genomgång av materialet. Bra om utskicket kan ske i samband med Tärby FF.s material 
distribueras. OBS, har efter styrelsemötet upplyst om att denna samordning inte är genomförbar.

§ 11 Kommande möten 
• 6/2 kl 13.15 orienterande möte med IKKab på deras kontor i Borås, 
• 9/2 kl 18.00-Bynet i Seglora bygdegård ,  -den ordföranden?
• 14/2 kl 17.00 samrådsmöte på Stadshuset där deltagare från minst 6 fiberföreningar i Borås 

kommun deltar. 
Åke Jansson träffar IKKab själv.
Åke Jansson och Mikael Lönnblad närvarar vid möte i Seglora
Linus Andrén Åke Jansson och Mikael Lönnblad  närvarar vid samrådsmöte i Stadshuset.
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§ 12 Hur går vi vidare
Planering av utskick i postlådor, informationsmöte, förstudie mm. Besluta om en mindre 
arbetsgrupp på tre personer som får styrelsens uppdrag att genomföra dessa projekt? (se punkt 10)
”Styrelsen beslutar: att det krävs en kraftfull insats under kommande vecka. Krister Karlén och 
Linus Andrén tillsammans arbetar fram ett utskick för att stämma av intresset i berörda byar kring 
Fiberanslutning. Styrelsen beslutar att träffas igen kommande söndag den 12/2-2012 kl 17:00 för 
genomgång av materialet. Bra om utskicket kan ske i samband med Tärby FF:s material distribueras

§ 12 Övriga frågor.
Inga övriga frågor och mötet avslutas.

Sekreterare

…........................................................
Ordföranden

…..........................................................
Justeringsman

…...........................................................
 



Bilaga 1

TKF Fiber ordf med kort sammanfattning från informationsmötet i Roasjö bygdegård där ett 40-tal 
representanter från fiberföreningar i Västra Götaland hade samlats den 18 jan start kl 15.00.

Göran Andersson ordförande i Roasjö fiberförening hälsade välkommen, denna förening kan snart låta 
ljuset flöda i fibernätet och medlemmarna får då sina 100 Mbit eller 1000 beroende på vilken månadskostnad 
de nu vill betala för in i husen.
Det mesta av deras arbete verkar ha präglats av fast målmedvetenhet och fullständig enighet att till lägsta 
kostnad bygga detta nät och huvuddelen av alla boende har anslutit sig. De tror att slutnotan hamnar runt 
15000 kr per ansluten fastighet, med tanke på de långa avstånden i denna bygd så har de verkligen lyckats 
hålla ekonomin i schack.

Därefter berättade Camilla Svensson som även arbetar på länsstyrelsen med bredbandsfrågor,om hur hon 
tillsamans med de boende bildat Norra Vilske Kleva fiberförening och de har nu skrivit anslutningsavtal med 
254 fastigheter (dec 2011). Då de har kalksten i stora områden som nästan går upp till ytan så är det 
svårighete att plöja ner fiberrören, vilket fördyrar. De har även i ett område beslutat att lägga vatten och 
avlopp i samma schakt vilket lett till att en del misstänksamhet om kostnadsfördelningen kommer att bli 
rättvis. De räknar med att i medeltal gräva 400 meter per fastighet (i Roasjö var samma mått ca 450 meter). 
Kostnaden efter stöd är projekterad till 16000 kr plus moms per fastighet, totalt 20000 kr. De gräver ca 10 mil 
och på den sträckan har de 52 skåp. Kostnaden överstiger 200 Euro vilket gör att upphandlingskrav gäller 
men den är då den förenklade varianten. Läs mer info på denna länk:
http://www.falbygden.info/sida2.html
Camilla berättad att om en förening skall få momsskyldighetsredovisning krävs ett aktivt företagande som 
har verksamhet och säljer varor och tjänster.
Samråd är ett lagkrav, vid schackting t ex ledningsdragning beskriv syftet tydligt, beskriv hur påverkan 
minimeras, välj helst en problemfri dragning.
Camilla rekommenderade dessa länkar då:
TUVA   - Jordbruksverket  
www.sjv.se/tuva
Här går du in i databasen TUVA. Där kan du se resultatet av ängs- och betesmarksinventeringen. Du kan se 
var markerna finns och vilka speciella naturvärden. :
Fornsök   - Riksantikvarieämbetet  
www.raa.se/cms/fornsok/start.html
I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och 
arbetsplatser..
Det krävs dispens/tillstånd om man ledning går naturvårdsområde och biotopskyddat område mm, rör det sig 
om vattenverksamhet så tar det lång tid för myndighet att besluta. Tydliga kartor krävs för handläggningen.

Anders Lindauer på Companion med kontor i Borås redovisade vad de kan vara behjälpliga med, de har 
jurist och rådgivningen är i regel kostnadsfri.
Han berättade att insatsen i föreningen måste vara återbetalbar.
Ingrid Öhlund från Lantmäteriet talade om rådighet till markresurser, avtal, servitut, ledningsrätt mm, ett 
sätt att förvalta en fibernät är att med Lantmäteriets hjälp skapa en "Gemensamhetsanläggning" i likhet med 
våra vägsamfälligheter. Kostnad för en lantmäteriförrättning (gissningsvis i vår förening ca 50000 kr) är även 
stödberättigad.
Mer om detta går att läsa på följande länk:
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=26623

Viktigt att ha en ledningsrätt också då ett markavtal endast gäller så länge den undertecknade är ägare av 
fastigheten. 
Vid ägarbyte kan det uppstå stora problem om denne inte är positiv till fiberkabel i markerna. 

Något som betonades under mötet var att det i stadgarna skall stå att insatserna skall vara "frivilligt 
ovilkorat ägartillskott".

Från denna förening  som hade två representanter på mötet kan vi också kolla in denna länk.
http://www.barfendalfiber.se/Barfendal_Fiber/Hem.html

http://www.barfendalfiber.se/Barfendal_Fiber/Hem.html
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=26623
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=forns%CB%86k&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raa.se%2Fcms%2Ffornsok%2Fstart.html&ei=klAaT4OFENGe-QbWiLnzCQ&usg=AFQjCNE6wp94Vk-evY2hjYe8EXmgk5Vztg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=forns%CB%86k&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raa.se%2Fcms%2Ffornsok%2Fstart.html&ei=klAaT4OFENGe-QbWiLnzCQ&usg=AFQjCNE6wp94Vk-evY2hjYe8EXmgk5Vztg
http://www.sjv.se/tuva
http://www.sjv.se/tuva
http://www.falbygden.info/sida2.html

