Styrelsemöte

- Bredband i Odensåker ek.för

plats:
Närvarande:
Datum &

2014-12-08
Mikael Bender Wilsson, Julius Mikszath, Linda Gustafsson,
Bengt Wirfelt + Områdesombud (Nr.): Mats Ambertsson (2), Mattias
Eklund (3), Bo Eklund & Roland Svensson (4), Tomas Söderlid (5),
Mikael Kull (6), Jan-Olof Berglund (7)
Ansvar

lMötespunkter

Klart

Mötets öppnande.
lVötet förklarades öppnat av t\ilikael"
2. Val av justerare.
Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Linda Gustafsson och
Bengt Wirfelt.
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp av Sekreteraren.
Inga justeringar av föregående protokoll, godkändes.
4. Information.
a. Leader, Informationsmöte 9/12
Informationsmöte Sötåsen om driftsekonomi och bokslut mm. Tyvärr har
ingen ur styrelsen möjlighet att deltaga vid detta tillfället.
5" Avslutade ärenden"
Inga avslutade ärenden.
6" Bordlagda ärenden.
a. Omfördelning av styrelseposter
Diskussioner pagar.
7. Pågående ärenden"
a. Medlemsvärvningen(alla)
Uppdatering av medlemslistor från ombudens arbete. Mikael Kull, område
6, har varit runt hos de flesta i området, och det visar sig vara väldigt
många semesterbostäder, vilka i sin tur tackat nej till att bli anslutna.
Mikael K skall mail sin uppdaterade områdeslista till ordföranden som
migrerar denna med huvudmedlemslistan.
b. Medlemsstatus(Julius)
91 anmälda, 83 betalat
c. Hemsidan (Linda)
Inget nytt.
d. Ansökan om projektstöd (Mikael)
Inget nytt.
1.

Bredbandsfiber i Odensåker,

Ek.för.

Sida

1

unkter

8.

Ansvar

Nya ärenden
a. Grupparbeten
Infor kvällens möte hade ordföranden förberett ett antal grupparbeten.
1. Personliga medlemsskyltar
Bengt leder iAnders frånvaro gruppen, tillsammans med Bosse och
Roland. Gruppen tog fram ett förslag vilket kommer lämnas till en
leverantör i Tibro som tryckt skyltarna till Bdja samt till den tidigare
skylttillverkaren i Tidaholm" Skylten skall ha texten
"Medlem i Odensåkersfiber" + en pil med medlemsnummer eller
fasti ghetsbeteckning.
Skylten skall sättas upp väl synlig i anslutning till fastigheten och visa vilka
fastigheter som är medlemmar iforeningen för att därigenom påverka
andra osäkra fastighetsägare.

2" Inbjudan & agenda

Bengt

Anders

till informationsmöte i Tidavad

Linda håller i gruppen tillsammans med Mattias Eklund och Tomas
Söderlid. Förslaget är tisdag 2011 klockan 19.00. Plats Kyrkstugan
alternativt Skolan.
Förslag om ett liknande möte i Rörs bygdegård diskuterades också, och
man beslutade att hålla detta samma vecka men den 2211. Kallelse sker
genom utdelning av inbjudan till brevlådor. En idö är att dela ut det i
samband med inbjudan till Hembygdsföreningens Julfest.
Linda pratar med Simon om lån av Kyrkstugan och Tomas kollar med
Rörs Hembygdsförening. Punkter att ta upp/förbereda:
*
Varfor fiber? Kopparnätens livslängd, begränsningar i mobilnätet. Ju mer
fiber blir utbrett...
* Kostnader? Totalkostnad, från
tomtgräns, flera fastigheter, finansiering?
Aterbetalningstid?
* Kan man bjuda in någon som kan informera
om
mojlig heter/utbudsmojl igheter etc?
* Sista anmälningsdatum,
sätta lite press, exempelvis 31/3.
Linda ombads skissa på en inbiudan vilken skallförankras i gruppen.
(Behöver föreningen en lockande logotype?) Underlaq skickas till Julius
som ansvarar for utskrifter. på oult papper"
Inbjudan delas ut c:a 2 veckor före mötet (efter nyår, c:a vecka 2) C:a 60
stycken område 3 och c:a 50 stycken i område 4. Totalt c.a '150 st.

Linda
KarlSimon

Tomas

J

ulius

3. Ta fram informationsmaterial för Fiberargument.
Då Karl-Simon inte närvarade vid mötet ombeds han ta fram ovanstående
till nästa möte.

4. Diskutera hur vi ska gå tillväga med grävning i Tidavad.
Bredbandsfiber i Odensåker, Ek"för.
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Julius, ihop med Mats Ambertsson
Bakgrund: Mariestads kommun har planerat att gräva om VA-nätet i
Tidavad. Anders Johansson, bredbandssamordnare i Mariestads
Kommun är vidtalad. Han kommer vara med på möten inom kommunen
och diver frågan i föreningens rnfresse, så aff det kan grävas ner rör för
kanalisation i samband med planerad grävning. Tanken är aft föreningen i
så fall kan bekosta materialet, men ingen avgift för grävningen som
sädan" Sannolikt skulle vifä bekosta detta själva (ej bidragsberättigat). I
samband med grävningen behöver föreningen sannolikt bistä med
handräckning och det ligger i gruppens uppgift att diskutera hur detta kan
gä titt.
Gruppen kom fram till att Anders J ovan är en nyckelperson. Kontakt med
arbetsledare på plats i princip ett måste" Tidplan och tidsåtgång är viktiga
ingångsvärden för vidare planering. I området boende pensionärer
och/eller lantbrukare kan vara mojliga, som kontaktas vid behov.

Mikael B: Anders kommer att kalla till ett samrådsmöte. Då klarnar bilden
forhoppningsvis. Anders återkommer därefter till Mikael. Pehr har fått i
uppgift att återkomma med en kalkylför aktuell sträcka (sträckor).
Information som inkommit efter mötet:
Mail frän Anders Johansson 2014^12-11
Då har jag och Mats Widhage resonerat med ansvarig projektör, VAingenjör Tony Lundgren.
Han projekterar för fullt den "röda" sträckan från lanthandeln till skolan
i cykelbanan med det tillägget att de även kommer att gå under vägen
och över på skolsidan (för att senare ev nå det lilla vattenverket
bakom skolan).
VA genomför en samförläggning och sättning av brunnar utan kostnad
för föreningen. Föreningen står för egen materiel och bör lägga minst
en 4-dukt. Som kompensation upplåter föreningen utan kostnad ett rör
till kommunen för ev fibersättning av skola och vattenverk (och ev
ålderdomshem?); dock längst till 31/12 2017.
"Gröna" sträckor planeras genomföras hösten 2015 och för dessa
g ä I I e r sa m m a fö rutsättn i nga r.
Viktigt att ni nu omgående tar kontakt med Tony Lundgren för
samordning.

Tfn:0501-756103
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a.

Info, Böja fiberförening
Mikael Kull informerade lite från Böja's fiberförening' De har börjat gräva
nu, utan bidrag. De harvarit igång ungefär 1,5 är. Ungefär 176 hushåll är
anslutna och de har en uppskattad (maximal) kostnad till 13.000 kr vilken
är fördelad pä2x 6.000 kronor (dec+jan). Osäkert om de kommer vara
berättigade till stöd eftersom de börjat innan de fått godkänt. Bör
kontrolleras vad som gäller. Wikströms från Götene som står för arbetet
(totalentreprenad).

b.

Markägaravtal
Markägaravtal - är det servitut som ska skrivas eller är det bara ett avtal
mellan föreningen och aktuell markägare. Ska räcka med bara ett avtal.
Kanske bör kontrolleras"

c"

Vanlig fråga:
Hur ser kopplingsdosan i/vid respektive hus ut, och hur mycket ska
fastighetsägaren stå för. Bilder på installationer kan exempelvis läggas
upp på hemsidan.

d"

Nästa möte
Med alla helger framför oss flyttas nästa möte till nästa
Logården, klockan 19" 15.
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10. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade alla en kommande God Jul
och ett Gott Nytt Ar"
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