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Protokoll fört vid styrelsesammanträde Väskinde Fiber ekonomiska förening torsdag 29 

december 2022 vid Eva Pettersson. 

Närvarande: Eva Pettersson, Göran Karlsson, Jan Olof Olsson, Lars Söderlind, Magnus 

Sundqvist, Gidde Forslund och Gunnar Bergfasth (de två sistnämnda adjungerade).   

§ 1 Sammanträdet öppnades av Eva Pettersson. 

§ 2 Eva Pettersson valdes till ordförande och Göran till sekreterare. 

§ 3 Föredragningslistan godkändes. 

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemöte möte 23 februari 2022 gicks igenom, 

godkändes och lades till handlingar. 

§ 5 Rapporter: 

a. Ekonomihantering. 

Betalningar går enligt rutin, Gidde återkommer via mail angående resultatet 

2022. 

b. Nyanslutningar. 

28 nyanslutningar till nätet under 2022 (7 st står på kö till januari. 

c. Försålda fastigheter. 

Under året har 21 fastigheter bytt ägare. 

d. Övrigt. 

Inget. 

 

§ 6  Nytt fiberavtal 

 Samtliga fastigheter har nu fått 1000/1000 Mbit och ett fåtal mediaomvandlare 

behövdes bytas ut i samband med uppgraderingen (8st av ca 600 st). Samtliga 

switchar i noderna är utbytta, uppgraderingen gick i stort utan problem. En 

trasig switch i Väskinde noden gjorde att ett 20-tal medlemmar blev utan fiber 2 

dygn. En omstart av utrustningen behövdes för en del. 

           Ny router samt en TV-box kommer att levereras under januari. Vi kommer även 

få ett antal i reserv för framtida fel. 

 Ett kompletteringsavtal kommer att skrivas på av den enskilde där ägaren väljer 

alternativ. Nya avtalet kommer att läggas ut på hemsidan med avgifter etc, samt 

skickas per mail till alla medlemmar.  

  

§ 7  Utlämning av hårdvara 

 Routrar och Tv-boxar kommer att lämnas ut i bygdegården lördag 28 januari 

och söndag den 29 januari mellan kl 1500 och kl 1800 båda dagarna. Då lämnas 

även det påskrivna tilläggsavtalet. 

 

§8 Övriga frågor. 

 Inget. 

 

§9 Nästa möte är styrelsemöte 16 februari 2023 kl 1800. Plats Väskinde bygdegård. 

 

§10 Ordföranden avslutade mötet 

   



 

VÄSKINDE 

FIBER 

Väskinde 2022-12-29. 

 

Vid Protokollet    

Göran Karlsson    

Sekreterare     

   


