
Bredbandsfiber I Odensäker med omneid

Styre/seprotokoll 28 / 201 5

Datum: 201 5-05-1 1 Logården, OdensäRer

Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Linda Gustafsson, Karl-Simon Ohlson, Julius

Mikszath, Mikael Kull, Mikael Linder, Anders Eklund, Bengt Wirfeldt + områdes ombud
och två representanter från Jula-Eklunda fiber.

1) Mötets öppnande

a. Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbandsfiber I Odensåker
med omnejd klockan 19.15 den 11 maj i Logården.

2) Val av iusterare
a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Simon Ohlson

och Julius Mikszath.

3) Godkiinnande av fiiresående mötes nrotokoll
a. Mikael läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i

föreliggande form.

4) Information
a) 2t maj, Kommunen bjuder in till bredbandsmöte

Mikael BW och Karl-Simon åker på detta möte.

b) Mailfrån Vadsbo fiber ang. gemensam front på ovan möte

Bengt Johansson har skickat mail med frågor som vi borde diskutera innan

mötet med kommunen.

c) Jula fiber önskar samarbete

180 hushåll iJula-Eklunda, 80 har anmält intresse. Ej ekonomisk förening

ännu. ldeell förening med styrelse sedan 1 år tillbaka. Hemsida:

eklundajulafiber.se. Föreslår samarbete för att spara på kostnaderna. Ev även

ta med Utby med uppskattningsvis 20-30 fastigheter. Kommunen ska gräva

en lång sträcka iJula. Då får föreningen även lägga i slang för fiber. Vi

efterfrågar en grovkalkyl från Julafiber. Vi diskuterar ett ev samarbete under

nästa möte.

d) Intresseförfrågan från Skanova om samförläggning.

Ska lägga ner en fiberkabel från Matsagården fram tillJonsgården för att

koppla ihop kabeln från Skövde. Planerat efter höstskörden. De vill ha 30

krlmeter för plöjning. Det tycker vi är dyrt. Simon pratar med berörda

markägare.

5) Bordlaeda ärenden
Inga bordlagda ärenden finns

6) Påeående ärenden
a) Nytt anslutningsområde Ekby, nr 8

L Karta och anslutningsgrad (Conny)



Conny har en karta där han sätter prickar för varje ny medlem.

ll. Kostnadskalkyl (Mikael K, Mikael L)

Har gjort en grovkalkyl över Ekbys område. Vid 30 anslutna blir

kostnaden ca 21000kr/hushåll.

b) Medlemsvärvningen (Alla)

c) Medlemsstatus(Linda)

228 registrerade av 348 fastigheter. Område 8, Ekby har 36 av 80 anslutna.

d) Hemsidan (M ikael)

l. Uppdatering av karta (Mikael)

Mikael skriver en instruktion för hur man uppdaterar kartan.

Frågor och svar uppdaterat

Moms och dubbla ip-adresser.

om projektstöd (Mikael)

Fördelning permanentboende/fritidsboende (Anders, Vanja)

Vanja vill ha ett uppdaterat medlemsregister för att kunna

undersöka hur många fritidsboenden som finns i området. Anders

hjälper Vanja med detta.

f) Personliga medlemsskyltar

Bengt ordnar med nya skyltar till de nya medlemmarna.

e) Ny kalkyl från Per

Per har varit sjukskriven och inte kunnat räkna ut någon ny kalkyl. Kan träffa

oss om drVgt2 veckor för att titta på hur det ser ut ivårt område i nuläget.

7) Nya ärenden
Ev anslutning med Jula.

8) Övrisa fråeor

il.

e) Ansökan

t.

e) Mötets avslutande
Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat 20.55.
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