Bredbandsfiber I Odensä ker med omnejd
Styre/sep rotokoll 29 / 201 5
Datum : 201 5-05-25 Logården, Odensåker
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Linda Gustafsson, Karl-Simon Ohlson, Julius
Mikszath, Mikael Kull. Mikael Linder, Anders Eklund, Bengt Wirfeldt + områdes ombud

l)

Mötets örrpnande

a.
2)

Val av iusterare

a.
3)

Mikaelöppnade det stadgeenliga mötet med Bredbondsfiber t Odensåker
med omnejd klockan 19.18 den 25 maj i Logården.

Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Mikael Linder,
Julius Mikszath

Godkännande av föregående mötes protokoll

a.

Mikael läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes
föreliggande form.

4)

Information

5)

Bordlaeda ärenden

i

Inga bordlagda ärenden finns

6)

Påeående ärenden

a)

Medlemsstatus

l.
ll.

Ekby, omr 8 (Conny)

58 registrerade, ett par till är intresserade.
Hela området (Linda)

b)

251 medlemmar av 347 fastigheter
Betalningsstatus (Anders)

c)

Några har ännu inte betalat
Kostnadskalkyl (MikaelK, Mikael

L)

Kalkylen är uppdelad efter områden så att det går att filtrera. Även
områdena Ekby, Utby och Jula finns med.

d)

Rapport från kommunens bredbandsmöte (Mikael)
Västra Götaland håller på att bilda ett gemensamt företag för att kunna sälja
kapacitet i fibernätet. Rep från länsstyrelsen säger att beslut om stöd till

fiberföreningar meddelas först i nov. Större förening ger mer poäng. Hög
anslutningsgrad ger mer poäng. Hög kompetens i styrelsen ger mer poäng.
Pengarna kommer att fördelas under fyra tillfällen varje år. Vara kommuns lt
chef berättade om hur de aktivt har drivit samarbetet med fiberföreningarna
på landsbygden. Film om detta finns på deras hemsidan. Alla bredbands och

e)

fiberfrågor ska drivas av VänerEnergi" Det är dem vi ska vända oss till när vi
behöver hjälp när det gäller det praktiska.
Samgående med iula Fiber (Alla)

L
ll.

f)

Genomgång av deras kalkyl
I dagsläget ar de 85 medlemmar av L80. Vid 120 medlemmar borde
grävsträckan bli ca 103m/fastighet.
Beslut om samgående? Räcker styrelsemöte? Ja
Om vi tar med dem minskar vår anslutningskostnad" Vi frågar våra
medlemmar vad de tycker. Informerar medlemmarna via mail och
hemsidan" Styrelsen är för ett samgående. Jula bildar ett område

med ett par drivande områdesombud.
Samförläggning med Skanova från Binneberg (Karl-Simon)
Simon har pratat med den aktuella markägaren som i sin tur kommer att

C)

h)
i)
7)

prata med Skanova om en samförläggning utan kostnad.
Markägaravtal (Karl-Simon)
Kan vara lämpligt att skicka ut i samband med det bindande avtalet. Simon
och Anders tar fram förslag på markägaravtal och anslutningsavtal.
Ansökan om projektstöd (Mikael)
Fördelning permanentboende/f ritidsboende (Anders, Vanla)
Anders jobbar på detta.
Personliga medlemsskyltar(Bengt)
Finns 5 skyltar kvar. Bengt beställer fler.

Nya ärenden
Område Utby 40-50 fastigheter. Reinhold Svensson undersöker intresset i
området. Conny hjälper honom igång. lnformationsmöte kommer att hållas ti
2316 iförsamlingshemmet i utby k|.19.

8)

Övriea fråeor

e) Mötets avslutande
Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat k|.21.20. Nästa möte blir 22/6.
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usterat av: M ikael Linder

Ordförande: Mikael Bender Wilsson

Justerat av: .f ulius Mikszath

