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Sammanträdesprotokoll 
Kölingareds Byalag 
 
Bilaga 1: Rapport/Arbetsplan ”Fiber i Kölingared” 

 
Styrelsemöte nr 4, 2013. 
 
 
Tid:  2013-05-21 
Plats:  Årås Kvarn 
Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Jens Böhn, Rolf Sjöberg, Martin Davidsson 

Torbjörn Kjellin sekr. 
Kopia: Mats Johansson, Dag Lagnerö, Myram Bukowski, Monika Hansson.  
 
§1 Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av protokolljusterare 
 Jens Böhn valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
  
§3 Föregående mötes protokoll 

§4. Varpaledsbadet. Jens tar upp frågan om samverkan med Årås Kvarn vid deras 
nästa möte. 
§8. Övriga frågor / Vildmarksledens broschyr. Beslöts att överlämna denna fråga 
till Sven-Olov Larsson för åtgärd. Mikael talar med honom. 
Övriga punkter i protokollet återkommer nedan. 

 
§4 Folkräkning 

En blankett för kartläggning av de boende i varje rote har skickats ut till rotarnas 
kontaktpersoner. Tillgängliga uppgifter har begärts in till slutet av juni. 

 
§5 Bredband 

Dag Lagnerö har som projektledare skrivit en detaljerad rapport/arbetsplan för 
projektet. Denna har lagts in som bilaga till detta protokoll. 
Styrelsen beslöt godkänna dokumentet i sin helhet för det fortsatta arbetet.  

 
§6 Tipspromenader 

Lista med förslag om ansvariga för sommarens tipspromenader har skickats ut med 
KN extrablad. Vissa ändringar har gjorts. Torbjörn bevakar detta. 

 
§7 Stadgar 

Ingen åtgärd ännu 
 
§8 Fixardagen 

Fyra arbetsfält gäller: Centrumplatsen, Varpaledsbadet, Rastplats vid Kärleksstigen 
samt Sockenskyltarna. 
Åtgärder: Möbler oljas och repareras vid behov. Ogräs på grusplan vid C-platser 
rensas bort och gräsytor röjs och klipps. Byggnader vid Varpaledsbadet målas om. 
Sockenskyltarna tvättas. Allmän städning och uppsnyggning. 
Materiel och material: Var och en tar med lämpliga redskap. Mikael fixar färg, 
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rengöringsmedel, penslar o. dylikt. 
Arne och Maj-Lise har erbjudit sig att plantera blommor vid Centrumplatsen och 
fick styrelsens godkännande att köpa lämpliga växter. 
 

§9 Övriga frågor 
Den nya Byalagets Hemsida www.kolingared.se har kommit igång. Sven-Olov 
Larsson, som är ansvarig för denna, uppmanar byalagets styrelse och andra 
föreningar i Kölingared att flitigt utnyttja och bevaka sidan som ett viktigt redskap 
för att dels få ut och dels få information om vad som händer och sker i Kölingared. 
Det är viktigt att omvärlden ser att vi finns och är aktiva.  
 

§10 Nästa möte 
Tisdagen den 25 juni kl 18.30 i Årås Kvarn 

 
§10 Avslutning 

Ordf. förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:   
 
__________________  __________________ __________________ 
Torbjörn Kjellin  Jens Böhn  Mikael Hallgren (ordf.) 
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Bilaga 1 till Styrelsemötesprotokoll nr 4, 2013. 
 

Fiber i Kölingared. 

1.       Leader. Vi har beviljats 20.000:- som en lokal utvecklingscheck från Leader Sjuhärad. Avtal 

tecknas i dagarna. Detta reglerar bl. a. hur utbetalningar går till och vilka krav som ställs på oss 

beträffande rapportering mm. Pengar i checken täcker externa kostnader och betalas vid 

projektslut mot faktura från oss. Jag lägger upp konto i bokföringen för detta. Vi åläggs bl. a. att i 

samband med trycksaker alltid använda Leaders logga. Jag skaffar ett original för detta. 
2.        Projektorganisation. Jag själv är projektledare och sammanhållande, men behöver förstås 

framöver i olika aktiviteter kunna koppla andra, både inom och utom Byalagets styrelse, till 

projektet.  Aktivitetens art får avgöra.  
Styrelsen är projektbeställare och beslutsgrupp, där  vägval och andra beslut förankras.  För att 

hålla tempot uppe, kan extra styrelsemöten, enbart för projektet, behöva hållas. Styrelsens 

arbete för detta ingår f. ö. i den idéella arbetstid, som vi skall leverera som komplement till 

checken.  

3.       Information till, och förankring hos, samtliga Kölingaredsboende är viktig. Stormöten kommer 

att hållas framöver, när ytterligare information börjar komma fram. Med tanke på trycket på 

fiberprojektet vid årsmötet, känns det viktigt att nu informera om att vi är igång. 

Jag skriver ihop en kort projektbeskrivning och ber sedan  Sven-Olov och Torbjörn att publicera 

på hemsida respektive  KölingaredsNytt. 

4.       Erbjudande. Jag föreslår, att såväl fastboende som fritidsboende erbjuds anslutning till ett 

kommande lokalt fibernät. Med fritidshusen uppnås en förtätning, som ger bättre totalekonomi 

och lägre anslutningkostnader för alla. De fritidsboende är också potentiella kommande 

fastboende och knyts med fiberanslutning närmare bygden. Erfarenheter från flera andra 

sockennät visar, att med rimliga anslutningkostnader finns ofta ett intresse  också från 

fritidsboende att ansluta, inte minst för att det höjer värdet på fastigheten. Numera finns också 

abonnemangsformer på kortare  tid, exempelvis tre månader, från Telia och andra 

serviceleverantörer, som passar fritidsboende. 

5.       Kartbild. Som ett första viktigt underlag för vidare arbete måste vi ta fram en karta över 

aktuella fastigheter. Genom matchning av en sådan med möjliga anslutningpunkter till stamnät, 

får vi en första indikation på hur ett (eller flera?) lokalnät skulle kunna se ut. Här behöver jag 

hjälp av Torbjörn, som har underlag och mycken kunskap och som gör ungefär samma jobb i 

samband med folkräkningsprojektet. Här behövs dock bara en fastighetsuppgift. 
6.       UEAB. Med ovanstående kartbild kontaktas UEAB för ömsesidig information och diskussion. 

Därmed blir också de och Kommunen medvetna om att vi är igång. Kanske kan vi också påverka 

UEABs förläggning av anslutningpunkter? Motsvarande kontakter tas med grannkommuner och 

andra, som har bredbandsnät i vår närhet (t. ex .Telia/Skanova).  

7.       Länsstyrelsen. Efter  p. 5 ovan kan vi också göra en första, preliminär ansökan hos Länsstyrelsen 

för stöd till kanalisationen, d.v.s grävning och nedläggning av rör. Dessa kostnader uppges ofta 

uppgå till 75 – 80 % av totalkostnaden, beroende på terrängförhållanden, boendestruktur mm.  

Stödet uppgår till 50 % av kostnaderna. Enligt uppgift skulle Byalaget kunna göra en enkel 

ansökan, enbart med uppgift om antal fastigheter, näringsidkare mm. Vi kommer därmed in i 

kön och kan senare komplettera ansökan och överlåta den till ev. fiberförening(ar), när dessa 

bildas. 
Jag kollar detta närmare med Länsstyrelsen. 

Dag Lagnerö  

       


