
Stora Frö Samfällighetsförening PROTOKOLL
Stora Frö

Styrelsemöte fredagen den 1 maj 2015 i Bylokalen.
Närvarande: Bengt Jönsson, Benny Yngvesson, Per-Gunnar Jönsson och Sven-Evert
Hansen.
Under paragraf 3 deltog representanter för Sommarstugeföreningen, Haga Norra och 
Haga södra.

§1 Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
Benny Yngvesson valdes att justera protokollet.

§2 Ekonomi
Ekonomin är god. Under året har endast löpande utgifter förekommit. 
 

§3 Fiberkabelprojektet med öppen fiberkabel
Efter diskussion om olika möjligheter att installera fiberkabel i Stora Frö 
beslutades att vi ska välja Telias koncept för installationen. 
Telia kommer då att tillsammans med Eltex att utföra hela arbetet.
Stora Frö samfällighetsförening kommer att ordna med information till alla 
fastighetsägare. En informationsskrift ska göras av David R. Informationen 
ska sedan ske både skriftligt och muntligt. 
Det finns även en del information att läsa på hemsidan http://oppenfiber.se/.
Informationen i de olika områdena ska ske av någon boende i området. En 
fördelning gjordes mellan de närvarande.

Det är viktigt att över hälften av fastigheterna går med för att Telias pris på 
19 900 kr ska gälla. Kabel kommer att dras till samtliga fastigheter för att 
det ska vara enklare att ansluta sig senare. Kostnaderna för en senare 
anslutning kommer dock att bli betydligt högre. 
Anmälan ska ske till Stora Frö Samfällighetsförening senast 15 augusti 
2015, för att alla anmälningar ska kunna vara Telia tillhanda före augusti 
månads utgång. En anmälningsavgift på 1 000 kr ska betalas till 
samfälligheten vid anmälningstillfället. Denna summa avräknas från den 
totala avgiften på 19 900 kr då slutavgiften ska betalas.
Endast om projektet inte kan genomföras kommer handpenningen att betalas
tillbaka.

§4 Hastigheterna
Hastigheterna i Stora Frö diskuterades. Inga beslut fattades utan frågan 
kommer att tas upp på nästa möte.

§5 Stadsbidrag till vägunderhåll
En fråga om föreningen ska ta hand om statsbidragen och sköta underhållet 
själva diskuterades.
Inga beslut fattades.

http://oppenfiber.se/


§6 Tid för nästa styrelsemöte 
bestämdes till den 13 juni kl.10.00. Plats bestäms senare. 

Vid protokollet …………………………………….
Sven-Evert Hansen

Justering: …………………………… ………………………………..
Bengt Jönsson Benny Yngvesson
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