
Bredbandsfiber I Odensåker med omnejd

Styre/sep rotokoll 30 / 201 5

Datum: 201 5-06-22 Logården, Odensäker
Närvarande" Mikael BenderWilsson, Linda Gustafsson, Karl-Simon Ohlson, Mikael Kull, Mikael
Linder, Anders Eklund, + områdes ombud och representanter från Jula-Eklunda

l) Mötets öppnande
a. Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbondsfiber I Odensåker med

omnejd klockan 19.20 den 22 juni i Logården.

2) Val av iusterare
a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Mikael Kull och Anders

Eklund

3) Godkännande av föregående mötes protokoll

a. Mikael läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande
form"

Information

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden finns

6) Påeående ärenden
a) Medlemsstatus

l" Ekby, område 8 (Conny)

58 registrerade av 68

ll. Jula, område 10 (Jonas S)

93 intresserade, några äger fler fastigheter som de vill ansluta. Vi beslutar att
göra en sammanslagning med Jula-Eklunda fiber. Ombud för området blir Jonas

Svantesson och Jonas Eriksson. När vi har en komplett medlemslista kommer en

medlemsansökan tillsammans med inbetalningskort skickas ut till alla

fastighetsägare i Jula-Eklundas område.

lll. Hela området (Linda)

Område 1-8 har 255 medlemmar av 347

lV. Nytt utseende på medlemsregistret

Registret kommer att få fler kolumner för att få plats med fastighetens adress

och fastighetsägarens adress om det är en annan än fastighetens.

Infomöte Utby, område 9 (Reinhold, Mikael, Simon)

Tisdag 23/6 kl"Lg" Reinhold har lämnat ut inbjudan till ca 50 fastigheter. Ett 20-tal har

anmält sig. Även boende iJula-Eklunda har fått inbjudan"

Beta Iningsstatu s (Anders)

Nu är det bara de senast tillkomna medlemmarna som inte har betalt in
medlemsavgiften.

Kostnadskalkyl (Mikael K, Mikael L)
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Grovkalkylen uppdateras regelbundet med nya medlemmar.

e) Rapport från VänerEnergi bredbandsmöte (Mikael K, Mikael L)

VänerEnergi hade inga resurser för att hjälpa föreningarna. Mötet gav inte mycket till

hjälp. VE är tjänsteleverantör och vill gärna vara det åt föreningarna. Fastbit berättade

om sitt utbud. Fastbit har en maxgräns på 3 mil från noden till kund. Det viktiga som

framkom var att upphandling av kommunikationsoperatör ska ske i tidigt skede.

f) Upphandlingavkommunikationsoperatör

Viktigt att upphandling av kommunikationsoperatör sker i tidigt skede. Mikael och Mikael

har en färdig förfrågan klar. Vi tittar på den på nästa styrelsemöte" Efter semestern kan

Mikael och Mikael lägga upp annonsering för offentlig upphandling troligtvis på Visma.

C) Samförläggning med Skanova från Binneberg (Karl-Simon)

Fastighetsägaren har inte varit i kontakt med Skanova ännu. Men har lovat ta kontakt

snart"

h) Markägaravtal (Karl-Simon)

Simon har lagt upp förslag på markägaravtal i dropbox under projektering. Förslag: ingen

ersättning till markägare som är medlemmar i föreningen. För markägare som inte är

medlemmar regleras ersättning av lantmäteriet. Kan vara nödvändigt att alla markägare

skriver på" I nuläget vet vi inte exakt var det kommer att grävas. Simon och Anders

skriver iordning ett avtal som kommer skickas ut efter semestern.

i) Ansökan om projektstöd (Mikael)

l" Fördelningpermanentboende/fritidsboende (Anders, Vanja)

Mikael tar kontakt med Monika Remmert och kollar upp hur noga vi måste vara

med att ta reda på vilka fastigheter som är fritidsboende"
j) Personliga medlemsskyltar (Bengt)

Finns hemma under vecka 27. Områdesansvariga för område 10 hämtar skyltar, skriver

och delar ut till medlemmar.

7) Nya ärenden

a. Semesterlista:Vi gick igenom när styrelsemedlemmarna har semester

8) Övriea fråsor

Samförläggning: Fortum ska gräva ner en elkabel en sträcka iJulas område. Vi kan då ha möjlighet att
samförlägga fiber i samband med detta. VänerEnergi ska gräva från Moholmsvägen fram till Borrud då

finns möjlighet till samförläggning.

9) Nästa möte

våndag den 3 augusti k|.19.15 i Logården.

10) Mötets avslutande
Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat k1.21"09.
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