
Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2022-01-18 
 
Närvarande.  
 
Ledamöter Staffan Gustafsson  

Bo-Göran Romppanen  
Gunnar Södergren Marcus Johansson 
Gunilla Palmquist Ulf Nilsson 

 
Suppleanter Jan Feltsten Björn Wadensten 
Marcus J och Björn W deltog via nätet övriga var fysiskt närvarande. 
 
 
 
Ärende:  

1. Mötet öppnas av ordf. Staffan  
2. Till dagens protokolljusterare väljs Jan Feltsten. 
3. Dagordning gås igenom och godkännes. 
4. Föregående protokoll gås igenom och godkännes. 
5. Ekonomisk rapport från Bo-Göran. På kontot finns idag 706 325,51 kr. 
6. Staffan redogör för tidigare och kommande förhandlingsrundor med Net at Once. 

Hittills har Net at Once varit positiva till föreslagna kostnader och villkor från 
GFEF:s förhandlingsgrupp. 
Nu har gruppen sammanställt och skickat ytterligare synpunkter ang TV, 
tvillingkort, boxar mm. till Net at Once inför den slutförhandling som ska 
genomföras den 27 januari. På styrelsemötet med GFEF den 12 februari tas 
beslut om Net at Once fortsätter som vår operatör. Nuvarande kontrakt går ut 
den 31 oktober 2022. 
Ytterligare två bolag har fått möjlighet att delta i upphandlingsprocessen men 
inget av dem har lämnat in förslag eller svar. 

7. Nya anslutningar på gång. En inaktiv anslutning på Delfinvägen har aktiverats. 
Troligen kommer det nybyggda huset på Allmänna vägen att anslutas till nätet. 

8. Markarbete för det nya området Sjölyckan södra Otterbäcken pågår för fullt men 
inget nytt angående fiber. 

9. Bokföringsarbete i OFEF.  
Styrelsen tar beslut om att lyfta bokföringsarbetet från vår kassör till firman 
Fiberfaktura AB, enligt förslag från ordf. Staffan. 

10. Garantibesiktning av nätet. Fibernätet i Otterbäcken har nu (april) funnits i fem år. 
Staffan föreslår att vi genomför en slutbesiktning i vår. En del anmärkningar finns 
som behöver åtgärdas. Staffan får i uppdrag att diskutera med Skagerns Energi som 
byggde nätet genom anlitad entreprenör. 

11. Årsstämma. Nätet fyller fem år i april så vi siktar på att hålla årsstämma i april/maj. 
Samtidigt med stämman bjuder vi in till femårs kalas. 

12. Inga övriga frågor. 
 

13. Nästa möte blir torsdag den 17 feb kl 17 30 på Allmänna vägen 20.  

Kommenterad [GP1]: sv 



14. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
För protokollet   Justerare 
 
 
 
 
Gunilla Palmquist   Jan Feltsten 
 
 
 
 
 

 


