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1. Mötet öppnas av ordföranden. 

2. Dagens protokolljusterare är Bo-Göran Romppanen 

3. Dagordning godkännes. 

4. Föregående protokoll gås igenom och godkännes. 

5. Marie rapporterar att idag finns det 992 406 kr på kontot. 157 personer har betalt de 

första 6 000 kr. 

6. Staffan presenterar ett förslag på finansieringsavtal på de 7 000 kr vissa medlemmar 

valt att finansiera sin fiberinstallering med. Styrelsen godkänner förslaget. 

7. Vi går igenom avtal mellan Skagerns Energi och Otterbäckens Fi. Ek. Förening. 

Ordförande får i uppdrag av styrelsen att fortsätta bevaka avtalet med Skagerns 

Energi. 

8. Idag har föreningen 170 medlemmar som skrivit avtal om fiber. Inkomna tjänsteavtal 

är 135 stycken, alltså saknas ganska många. Hur gör vi för att få medlemmar att 

lämna in blanketten med sitt val? 

9. Hemsidan är uppdaterad med bild av nodhuset som är uppställt vid bandyplan.  

En viss ökning av besökare på hemsidan har skett. 

10. Erik redogör för ombyggnationen. 

Schaktningen går bra. Nu är det bara Pontonvägen kvar plus en del justeringar och 

ingrävningar som göras. 

Fiberblåsningen förväntas starta vecka 51 och pågå en till två veckor. 

Nodhuset är uppställt och klart. El-anslutning till huset sker efter jul/nyårshelgerna i 

slutet av januari. Styrelsen kommer att skicka ut information när allt är klart. 



När fiberarbetet är färdigt ska fastighetsanslutning kopplas ihop med porten i 

skåpen. Ett stort arbete innan Netatonce kan installera den aktiva utrustningen. 

Mediaboxar kommer att kunna hämtas i Folkets Hus vissa datum som styrelsen 

meddelar när det blir aktuellt. 

11. Boxar. Styrelsen har fortfarande ett antal boxar kvar, vilket innebär att alla 

medlemmar inte har hämtat ut sin box. Alla boxar måste vara installerade när 

fiberblåsningen börjar. Styrelsen beslutar att påminna muntligt, att lämna ut blad i 

brevlådor och att skriva på hemsidan så hoppas vi på resultat. 

12. Abonnemang. Vill man ha högre hastighet dvs 1 Gbit/sek beställer man det i 

Netatonces tjänsteportal.  

All extrabeställning utöver det du valt i tjänsteavtalet görs direkt till Sappa när det 

gäller tv. 

Om man behöver längre kablar än vad som ingår gör man en beställning till styrelsen. 

13. Nästa styrelsemöte är tisdag den 10 januari 2017 kl 17 30 på Allmänna väg 20. 

14. Mötet avslutas med en önskan om en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR till hela 

styrelsen och samtliga medlemmar i föreningen. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Palmquist    Bo-Göran Romppanen  

 

 

 


