
Båraryd-Hestra Fiberförening Styrelsemöte 

    
Tid Torsdagen 10/10, 2013,  kl. 18.00-21.00 
Plats Hos Alf i Båraryd 
 
Närvarande: Kurt Johansson, Bo Adolfsson, Björn Andersson, Leif Carlsson, Alf Johansson 

och Per Svenningsson 
 
Förhinder: Fredrik Bondéus och Lars Englund 

 
1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av Bo Adolfsson och närvarande hälsades välkomna. 
 
2. Val av sekreterare 

Per Svenningsson valdes till mötessekreterare. 
 

3. Val av justeringsmän. 
Styrelsen valde Björn Andersson och Kurt Johansson att justera protokollet. 

 
4. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 
 

5. Anbud 
       Förfrågningunderlag har annonserats i opic.com under tre veckor. Fem företag har 

dessutom fått förfrågningsunderlaget direkt nämligen PEAB,Scanova,BiggNet,SLL Energi 
& Infrastruktur AB och Eltel Networks Infranet AB. 
Ett (1) anbud har lämnats av PEAB. Anbudssumman är SEK 5.600.000:- exkl moms och 
extra poster som bergsprängning etc. Se anbudet. 
Utvärdering av anbudet har utförts enligt kraven i förfrågningsunderlaget. 
17.1. Lägsta pris för hela leveransens genomförande.      60%   
17.2. Kvalitet, produkter som klarar det nordiska klimatet.  15%  
Vi bedömer att materiel lever upp till kraven för nordiskt klimat.  
17.3. A-prislista.                                           10%  
A-prislista är lämnad och bedöms rimlig.  
17.4. Referenser från tidigare liknande projekt.             15%  
Referenser finns lämnade. 
 
Vi anser att anbudet uppfyller ovanstående bedömningspunkter.  
 
Vi har gjort en genomgång av ”Intyg för stöd till bredband” och bedömer att anbudet 
uppfyller ställda krav. 
 
Vi gör en totalbedömning att lämnat anbud uppfyller ställda krav. 
 

6. Beslut anbud 
Styrelsen beslutar enhälligt att anta lämnat anbud. 
 



7. Ansökan Bolagsverket 
       Bolagsverket har återkommet med synpunkter och krav på kompletteringar av insänd 

ansökan för registrering av ekonomiska förening. Förslan till kompletteringar gicks igenom 
och accepterades av styrelsen. Leif gavs i uppdrag att skicka in en kompletterad ansökan. 

 
8.                   Upphandling kommunikationsoperatör 
        Framtaget förslag till förfrågningsunderlag jämfördes med andra exempel och gicks 

igenom. Synpunkter diskuterades och föranledde revideringar av underlaget. Stryrelsen 
uppmanades att granska förslaget än en gång (se dropbox). 

       Leif fick uppdraget att snarast lägga ut förfrågningunderlaget på opic.com för 
upphandling.  

                 
                       Övriga frågor 
9.    Vi ger Leif och Bosse i uppdrag att undersöka om kommunen kan stå för ett kortfristigt 

lån för att föreningen skall slippa agera bank.  
 

10. Nästa möte 

Måndagen den 2013-10-21 kl 18.00 hos Alf i Båraryd.  
 

11. Mötet avslutas. 
Bosse förklarade mötet avslutat 

  

 

 

Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Per Svenningsson   Bo Adolfsson 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
Björn Andersson   Kurt Johansson 
Justeringsman   Justeringsman 
 
 
 
 


