
 
Länghem Landsbygd Fiber 
Ek. förening PROTOKOLL 
 STYRELSEMÖTE 
  
 2013-05-05 
Mötesplats:  
Björkhaga, Bragnum 
 
Deltagare: 
Lars-Erik Enoksson  
Per Johansson 
Bosse Carlsson 
Lars Hedegård 
Gösta Singstrand  
Johan Lindqvist 
Lars-Ingemar Martinsson 
 
1. Lars-Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman 
Ordförande: Lars-Erik Enoksson 
Sekreterare: Gösta Singstrand 
Justeringsmän: Ulf Andersson 
 
3. Vad har hänt sen sist 
- Föregående protokoll gicks igenom. 
- Rapporter  
– Lars-Erik redogjorde för ett mejl från Leader. Kråkereds fiber bjuder in till ett fibermöte 
tisdag 28 maj kl. 17.30, plats Konferensrummet Pulsens Golfcenter, Borås Golfklubb.  
 - Johan har talat med Arne Willhammar på kommunen ang. att vår förening behöver tillgång 
till kommunens kanalisation. Enligt Willhammar kan vi återkomma med besked vilka 
sträckor som kan bli aktuella, och han menade att föreningen kan nyttja kanalisationen 
kostnadsfritt, dvs inga hyror skulle debiteras. Beskedet gladde styrelsen eftersom det annars 
skulle bli en mycket tung belastning ekonomiskt. 
- Lars meddelade att bankgirot 161-9014 är nu klar att användas. Medlemsavgifter har börjat 
strömma in efter infomejl och att blänkare på hemsidan lagts in. Lars har vidare lagt in 
ansökningsblankett (som kan skickas in elektroniskt) om medlemskap, men även i form av 
nerladdningsbar fil, på hemsidan. 
- Lars-Erik läste upp namn på dem som betalat medlemsavgiften, hittills 23 st. 
- Per har försökt få kontakt med Ledningskollen men hittills misslyckats. Han gör nya försök. 
 
4. Antagande av medlemmar 
4 nya medlemmar antogs. Totalt antal är nu uppe i 58 st. 
 
5 Hur går vi vidare 
-Årsmöte Bestämdes att vi inte har något årsmöte eftersom föreningen bildades i år och 
därför inte haft någon aktivitet förra året att redovisa. Däremot kan vi tänka oss ytterligare ett 
informationsmöte någon gång i höst. 
 



Medlemsvärvning: Vi fortsätter att hjälpas åt att värva nya medlemmar.  
– Broschyr: Göstas första utkast har reviderats allt eftersom nya idéer kommit. Bestämdes att 
den endast skall bestå av ett hopvikt A4 inkl. blankett för medlemsansökan. Ett slutförslag till 
broschyr bör kunna presenteras av Lars och Gösta vid nästa styrelsemöte. 
- Bokföringsprogram och medlemsförteckning: Lars presenterade tre olika alternativ till 
bokföringsprogram. Swedbanks version verkar bra och Lars provar på det (gratis en månad). 
- Egen planering av sträckor, prel. kostnadsberäkning  
- Johan och Per har påbörjat förprojektering och har delat in verksamhetsområdet i fyra 
mindre områden för att få det hela mer överskådligt att jobba med. Följande kontaktmän (som 
har lokal kännedom) för områdena utsågs: 
Omr 1 = Per 
Omr 2 = Ulf 
Omr 3 = Bosse 
Omr 4 = Gösta & Lars-Erik 
 
6 Övriga frågor 
- Lars-Ingemar ordnar med slang att ha i beredskap för oförutsedda grävningar som utförs av 
andra, där vi bör vara med. 
- Per kollar upp vad vi behöver i form av distanspålar, utsättningskäppar, märkningsmetoder 
o.d. som behövs vid rörkanalisation. Bör även kunna vara tillgängligt vid oförutsedd grävning 
enligt ovan. 
- Johan föreslår att karta/kartor läggs upp på hemsidan. Han kollar upp tillstånd/behörighet.för 
aktuella kartor. 
- Områdesansvariga ger (inom en vecka till Gösta) var sitt förslag på lämplig person att uttala 
sig i broschyren (enl. ovan) på frågan: ”Varför vill du ha fiber i framtiden?” 
- Gruppfoto togs på styrelsen, ska bli vackert inslag på broschyrens baksida. 
- Nästa styrelsemöte  bestämdes till söndagen den 26 maj kl. 14.00 på Björkhaga. 
 
7 Mötets avslutning 
Lars-Erik tackade för visat intresse och förklarade möte avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras  
 
 
Gösta Singstrand Ulf Andersson  


