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1. Rapport angående fibernätet
• Eltels arbete fortlöper utan problem. Det mesta av arbetet som var kvar på det övre 

området är åtgärdat. På det nedre området är ca: 70% av arbetet färdigt. Efter påsk 
inleds arbetet med kabel-tv näten i husen. Fibernätet beräknas vara klart 15 maj.

• Avtalet med ComHem löper på tills vårt nät är fullt fungerande.
• Vi har fått ett förlikningsförslag från Fibercome Networks. Förslaget går ut på att de 

betalar tillbaka 45000 sek av de pengar som vi har betalat för entrepenaden. Styrelsen 
kommer att godta avtalet med några få justeringar. Vi anser att det är bättre att få den 
summan än att driva en process och riskera att inte få någonting alls.

• För att få en överblick över vad som återstår att göra på det övre området 
(besiktningspunkter mm) kommer en enkät att delas ut till medlemmarna där de kommer 
att få svara på frågor om installationen, om hur mediaboxen används och vad som ev. 
behöver åtgärdas.

2. Rapport från värmegruppen
• Ansökan om omprövningsförrättning kommer att göras klar och lämnas in till 

Lantmäterimyndigheten.
• Karlstad Energi håller på med en planering för vårt område och kommer att kontakta 

oss när den är klar.
• Framföringstemperaturen på varmvattnet har varit dålig från och till men har blivit bättre 

och är nu som den ska. Vi har ett läckage på ca 200 l/dygn för tillfället. Inget läckage är 
lokaliserat. Det kan bero på många mindre läckage.

3. Ekonomi
• Vi bör kolla upp om de som har flyttat från området har betalat första delen av 

årsavgiften.
• Möte med Swedbank v. 16 för att presentera vår nya kassör, diskutera 

bokföringsprogram samt ordna med adressändring, uttagskort mm.
• Medlemmarna ska informeras om hur mycket ränta var och en kan dra av på 

deklarationen. Info om detta delas ut samtidigt med årsmötesprotokollet.

Vid Protokollet Ordförande

Toni Jasbetz Leif Löfgren
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