
FATETS MED FLERA
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  PROTOKOLL

Fört vid styrelsemöte
på Enmyrsgatan  2011-06-28

Närvarande:
Ordförande  Leif Löfgren
Kassör Natalya Vilhelmsson
Suppleant & värmegrupp Tom Hellqvist
Suppleant & värmegrupp  Toni Jasbetz
Suppleant & värmegrupp  Sören Boström

1. Fibernätet

• Status: Alla hushåll inkopplade . Klagomål på dålig bild har inkommit från ett tiotal 
hushåll.

• Enkät: En enkät skickades ut till de övre fyra gatorna (Ovan, Lång, Lill och Källmyr). 
Av de 70 utskicken inkom 39 svar. Frågor kring statusen för respektive fastighetsägare 
map brister gällande montage, oskyddad fiber mm . De som lämnat svar kommer att 
följas upp.

• Arbetsdag: Beslut togs om att utlysa en allmän arbetsdag den 14 augusti. Där ovan 
nämda enkätsvar följs upp och andra arbeten kring fibern utförs. Jord till brandgator 
mm. Det är bra om vi själva kan lösa så mycket som möjligt själva utan att behöva 
köpa in tjänster.

• Slutbesiktning: Kontakt tas med Hafstein Jonsson på Karlstad Stadsnät. Kan vi få en 
slutbesiktningb gjord av dom? 

• Felanmälan Open Net: Vad ingår i deras åtaganden. Leif tar kontakt med Christer 
Johansson för att få klarhet.

2. Ekonomi

• Kassa / Likviditet: Vi kommer att få ett litet underskott under 2011. Därför 
kommer en extra avgift bli nödvändig. Kassör och ordföranden undersöker hur 
mycket som varja medlem måste betala extra.

• Ny kassör: Vi kommer att behöva ersätta Natalya med en ny kassör då hennes 
arbetsgivare inte accepterar denna bisyssla. 



3. Värme

• Omprövningsförättning: En kallelse kommer att skickas ut av 
Lantmäterimyndigheten kring frågan om vår ansökan om upplösning av 
samfälligheten. Mötet utlyst till den 30 augusti kl. 17. Plats: Stocken. Om vår 
ansökan godkänns inleds samtal med Karlstad Energi så snart som möjligt.

• Ingen värmeavläsning har kunnat göras på Ovanmyrsgatan 12. Granmyrsgatan 3 
har skickat in flyttavläsning själva. Vi får stämma av med Kd energi så avläsningen 
kommit rätt.

4. Övriga frågor

• Kan vi ”fimpa” elskåpet till den gamla radiomasten som numera inte används? 
Tom kollar.

• En gammal provisorisk kabel dragen över tak på getmyrsgatan kan tas bort. Något 
för arbetsdagen?

• Försäkring: Vad behövs och vad kostar det? Leif undersöker.

Vid protokollet Ordförande

Sören Boström Leif Löfgren


