
Länghem Landsbygd Fiber 
Ek. förening PROTOKOLL 
 STYRELSEMÖTE 
  
 2014-07-27 
Mötesplats:  
Ulf Andersson, Enet 
 
Deltagare: 
Lars-Erik Enoksson  
Per Johansson 
Lars Hedegård  
Johan Lindqvist 
Lars-Ingemar Martinsson 
Ulf Andersson 
Bosse Carlsson 
 
1. Lars-Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman 
a) Ordförande: Lars-Erik Enoksson 
b) Sekreterare: Johan Lindqvist 
c) Justeringsmän: Per Johansson 
 
3. Genomgång av föregående protokoll 
- Föregående protokoll gicks igenom. 
 
4. Informationsärenden:  
a) Betalande medlemmar: 75 st 2014, 102 st 2013. 1 st har betalat första insats på 250 kr 
b) Satelithuset/Tätorten: Johan har kontaktat SHL, lämnat meddelande på telefonsvararen. 
Inget mer besked. 
c) Eltel: Johan redogjorde för senast dialog med Eltel och deras förslag på noder. Något 
mindre nodhus är föreslagna. Projekteringsförslaget väntas in inom kort. Styrelsen 
diskuterade möjligheten att plocka el från redan befintliga fastigheter då nodhusen är mindre 
än tidigare förslag. Detta skulle ge en besparing på el abonnemangskostnaden och 
anslutningen. Vidare diskuterades insats samt hur många insatser som skulle betalas från 
medlemmarna. 1 st insats/fiberanslutning. 
d) Skyltarna: Nya placeringar av skyltarna diskuterades. Vidare under beslutsärenden. 
e) Försäkringsofferter: Lars-Erik meddelade att 2 offerter hade tagits in gällande 
Styrelseansvarsförsäkring. Länsförsäkringar  2401:-/år samt Dina Försäkringar 3000:-/år. 
f) Avsägelser Tätortsgruppen:  2 st medarbetare har avsagt sig vidare uppdrag i 
tätorsgruppen, Fredrik och Daniel. 
g) Tätortsmöte: En grillkväll i Länghem kommer att anordnas där Dennis företräder 
fiberföreningen. 
h) Kommunikationsoperatör: Ett mail har inkommit från en kommunikationsoperatör (IP-
Only). Lars-Erik redogjorde för vad denna hade att presentera. Styrelsen tog del av förslaget. 
i) Möten: Johan informerade om ett fibermöte som hålls i Borås stad för fiberföreningar. 
Johan har varit i kontakt med representant från denna sammankomst och blivit inbjuden till 
deras nästa möte den 21/8. Johan läste upp några anteckningar från deras föregående möte i 
Tärby. 
 
5. Medlemsfrågor: 
- Nya medlemmar: 11 st nya medlemmar har inkommit sedan 2014-06-15. Totalt har 
föreningen nu 162 medlemmar fördelade på tätorten och landsbygden. Johan önskade 
uppföljning på namnlistan, blanka namn kollas upp vidare med deras intresse o.s.v. Lars 



Hedgård och Dennis tar kontakt med företagarna i Länghem om möjligheten till 
fiberanslutning. Planeras i början på september. 
 
6. Beslutsärenden: 
a) Försäkringar: Styrelsen antog Länsförsäkringar till Styrelseansvarsförsäkringen. 
b) Markavtal: Styrelsen diskuterade ett mail om nytt markavtal från LRF. Föreningen 
behåller nuvarande mall för markavtal. 
c) Arbetsgrupper / tidsplan: Johan informerade om de arbeten föreningen behöver göra 
utöver det underlag som kommer att presenteras från Eltels projekteringsunderlag, t ex 
inventering av fornlämningar, förfrågningsunderlag behöver tas fram göras klart m.m. 
Förfrågningsunderlag läggs ut på OPIC. 
d) Skyltarnas placering: Nya placeringar för skyltarna, 1 st på andra sidan Forsa på Dannike 
sidan, 1 st vid korsningen Broaslätt/Simmesjön, 1 st i Varred samt 1 st vid Hofsnäs. Bosse 
ansvarar för 3 av skyltarna medans Per ansvarar för skylten vid Forsa. 
e) Tätortsgruppen: Dennis kollar upp vilka som skulle kunna vara intresserade att delta i 
Tätortsgruppen. 
I Forsa området finns 1 person som kan tänkas vara intresserad av att stödja föreningens 
arbete med utbyggnaden av fiber. Denne får ansvara för informationsutdelningen. 
 
7. Övriga frågor 
Ulf Andersson meddelade att han har blivit kontaktad av representant från Månstad fiber ang 
gränser mellan våra föreningar. Ulf tar kontakt och bjuder in till ett möte när tillfälle ges.  
Lars Erik tar kontakt med fiberföreningar i Tranemo ang en sammankomst där erfarenhet och 
andra synpunkter kan diskuteras.  
 
8. Nästa möte:  2014-08-24 kl 13.00 hos Gösta i Bragnum 
 
Vid protokollet Justeras  
 
 
Johan Lindqvist Per Johansson  


