
 

 

 
 

Förening:  Getteröns Fiberförening 
Datum:  2014-09-28 
Ort:  Effekt Varberg 
 
Ordförande:  Arne Kastberg 
Sekreterare:  Frank Hallberg 
Justerare:                        Tomas Kaspersson  
 
Övriga närvarande: Tony Jansson, Gert Bengtsson, Gert Carlsson, Micael Lidmalm, Andreas Friedrich och 
Kim Andreasson 

§ 1. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 2. Val av sekreterare 

Frank Hallberg valdes som sekreterare 

§ 3. Ekonomisk rapport om inbetalda medlemsavgifter samt rapport från 
Sparbanksstiftelsen. 

114 medlemmar har hittills betalt in 500: - under perioden 3-26 september. 

57 000: - finns på vårt konto. 

Det var ett bra möte med Stiftelsen som informellt lovade varje privat fastighetsägare ett bidrag på 7 000:- 
men vi måste komma in med en ansökan.  Vi kan även komma in med en ansökan för exempelvis 
föreningsfastigheter så får de ta ställning till dessa då de egentligen räknas som kommersiella fastigheter. 

Vi behöver även köpa in ett bokföringsprogram och Tony fick mandat fixa detta. 

Beslöt att momsregistrera föreningen. 

§ 4. Redovisning av fastighetsägare som inte svarat. 

De flesta bör ha fått information via någon kanal såsom mejl sms eller annat. 

Totalt är det ca. 350 fastigheter på Getterön och 260 har svarat varav drygt 200 varit positiva. 

Det är således ca 90 som inte svarat alls. 

§ 5 Hur når vi de som inte svarat och hur går vi vidare med marknadsföring plus hur 
finner vi områdesansvariga. 

Kontaktuppgifterna i de båda fastighetsägarföreningarna skall stämmas av och därefter skall de som inte 
svarat kontaktas på olika sätt. 

De olika listorna ska mejlas ut i gruppen med jämna mellanrum 

.Försök skall göras att få till en artikel i Hallands Nyheter och Varbergsposten. 

Frank och Arne skall diskutera eventuella skyltar som Häggådalens Fiber använt som kostar ca. 115 :- styck 
komplett men det fanns förslag om att köra upp A4 som laminreas och spikas upp på träpinnar. 

Föreningen behöver fler områdesansvariga och de som man vet om idag fördelades på kartan och möjliga 
kommer att kontaktas.  

§ 6. Projektering 

Gert kommer att ta fram förfrågningsunderlag för projektering, grävning, fiberblåsning dokumentation m.m. 
för att vi skall kunna göra en upphandling. 



 

 

 
 

 

§ 7 Tidsplan för genomförande.  

Beslut togs om Föreningsstämma söndagen den 23 november 10.00 och Arne skall undersöka lokaler.  

Inför denna Föreningsstämma bestämdes ett nytt arbetsmöte i Getteröns Fiberförening till den 26 oktober 
10.00 på Effekt. 

Inför detta möte bör vi ha framme förslag på ny styrelse där Arne och Tony kommer att agera valberedning. 

Någon form av kostnad bör tas fram som Föreningsstämma kan ta beslut om 

Gert ser en möjlighet att få fram offerter från möjliga entreprenörer m.m. under senast februari 2015 för 
grävstart i april. Detta måste ju dock föregås ett positivt beslut på föreningsstämman och att tillräckligt många 
fastighetsanslutningsavtal kommit in. 

§8  Vi skall dela upp arbetsgruppen i olika intressegrupper: 

Marknadsföring och värvning 

Här är Kim och Tomas ansvariga 

Teknikgrupp 

Här ingår Gert Bengtsson,  Frank Hallberg  Mikael Lidmalm och Jesper Vasell 

Ekonomigrupp 

Här är Arne och Tony ansvariga. 

§9  Övriga frågor 

 

Vi bör diskutera med olika föreningar om möjligheterna att samförlägga slang m.m. och om vi kan lägga ned 
extra slang för andras ändamål. 

Arne skall kontrollera möjligheten med bidrag via Länsstyrelsen till nästa möte.  

§ 10. Avslutning 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 

Ordförande 

 

....................................................................... 
Arne Kastberg 

Protokollförare                                                   Justerare 

 

.......................................................................                ............................................................... 
Frank Hallberg                                                  Tomas Kaspersson 


