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Hej alla i Utby Fiber, 

 

Här kommer en uppdatering från årsmötet som hölls i jaktstugan i Rotviksbro söndagen den 23:e april. Ett 
40 tal medlemmar hade slutit upp för möte som började med att Eltel berättade om hur byggnationer 
framskrider och hur inkopplingsboxen kommer att se ut och placeras. Byggnationen följer plan och gräv-
ningsarbetet är i stort sett avslutat. Blåsning av fiber pågår och uppmontering av kopplingsbox påbörjas 
inom en vecka. De som anmält placering av kopplingsbox inomhus kommer inom kort att få ett brev med 
instruktion hur man bokar hembesök. 

Följande beslutades på årsmötet: 

 Göran Holmberg omvaldes som ordförande för ytterligare ett år. 
 Övriga delar av styrelsen, revisorer och valberedning som var uppe för nyval, omvaldes alla för 

ännu en period. 
 Som tidigare meddelat så kommer de medlemmar som ännu inte grävt på egen tomt orsaka extra-

kostnader för föreningen. Årsmötet beslutade att berörda medlemmar kommer debiteras dessa 
kostnader om grävningen inte är klart före den 1:a maj 2017. 

 Medlemsavgiften är oförändrad 100 kr/år. 
 Servicekostnaden beslutades till 100 kr/månad under första året.  
 Kalkyl för färdigställandet av nätet presenterades och den preliminära totala anslutningsavgiften 

beräknas till 15.200 kr per anslutning. Detta innebär ytterligare anslutningsavgift troligen inte behö-
ver debiteras medlemmarna. 

På årsmötet visade sig att vi hade en oinbjuden gäst som uppgav sig representera Telia. Han och kollegor 
har varit runt i vårt område och erbjudit abonnemang med andra villkor än de gruppavtal som vi har för-
handlat fram inom föreningen med Telia och Comhem. Representant avvisades från mötet (när vi förstod 
hur det låg till) då han inte var medlem eller av styrelsen inbjuden till medlemsmötet. Efter mötet så har vi 
varit i kontakt med Telia som ber om ursäkt för det inträffade. Vad vi förstår är detta avtal med sämre vill-
kor än våra gruppavtal. Dessa individer har även lovat att lämna vårt område men vi vill upplysa/varna för 
att denna typ av ”försäljare” kan komma igen, även från andra bolag. 

 

Delar av bildspelet från årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan. 

Om man behöver byta patchkabel till en annan längd så är det hög tid också. Se information på hemsidan. 

Glöm inte att borra genom husväggen från kopplingsboxen för patchkaben in till media omvandlaren.  Ett 
rakt 16 mm VP rör fungerar. 16 mm flexslang fungerar inte om det är krökar som måste passeras. I dessa 
fall behövs en 20 mm flexslang. 

 

Hälsningar /  Göran Holmberg, Ordförande i Utby Fiber  

Frågor skickar ni till info@utbyfiber.se så svarar vi så snart vi kan. 


