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Bredbandsfiber I Odensåker med omnejd ;,,;:
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Datum:2015-08-03 Logården, Odensäker l.ii
Närvarand€. Mikael Bender Wilsson. Linda Gustafsson, Julius Mikszath, Bengt Wirfelt, Mikael :i,r
Kull, Mikael Linder, Anders Eklund, + områdes ombud i:tiu

:ill
l) Mötets örrnnande ,'.,,,,

a. Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbondsfiber I Odensåker med i;:!,,,;

omnejd klockan 19.21 den 3 augusti i Logården. i,.t;;|,,

i 
,,,2) Val av iusterare ,i,u,,,,.|,

a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Jonas Svantesson, Julius iili.
Mikszath 

l
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3) Godkännande av föresående mötes protokoll

a. Mikael läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande :ii'l
form " ,t.i,:",:,

4) Information
!: :.at
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Anders Johansson har mailat Mikael vill träffas för att diskutera vårt nya utökade område. '',,: 
'-:'',

Mikael K, Mikael L, Anders, Karl-Simon och Jonas träffar honom under nästa vecka"

t 
';'' 

;:' '

5) Bordlasda ärenden
lnga bordlagda ärenden finns ':t',:ii;::::i;' 
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6) Påeående ärenden ;',-i :,,::

a) Medlemsstatus lii ::
l. Hela området (Linda) ,....,.,...iir,

L-10 har idag 366 medlemmar av 616 r::r:iiir,:',

b) Kostnadskalkyl projektering (Mikael K, Mikael L) , ,,,
Fler markskåp har lagts till. Fler justeringar behöver göras när vi vet hur många i':"

medlemmar vi blir. , :

c) Samförläggning med Skanova, Binneberg-Rör (Karl-Simon) ', 'i

Skanova har fått slang som ska läggas ner" De vill ha betalt av oss för att samförlägga, ska t,'):: "i'l

höra av sig angående pris" (Vi har 4 samförläggningar på gång på olika ställen i vårt

område) ,t,'
d) Markägaravtal (Karl-Simon) ,, , ','

Simon har gjort iordning ett förslag på avtal. Avtalet ska skickas ut till alla fastighetsägare

i vårt område. Ett följebrev behöver tas fram. Anders och Simon tittar på detta. Ska vara ,,,,,;1,.,

klart till nästa möte.

e) Ansökan om projektstöd {Mikael)
l. Fördelningpermanentboende/fritidsboende(Anders,Vanja)

f) Personliga medlemsskyltar (Bengt)

Bengt har gjort iordning 35 nya skyltar.



C) Upphandling (Mikael L, Mikael K)

Nodplatserna behöver bestämmas och märkas ut på karta. Förslag är en placering i

Logården Odensåker och en bod i Jula. Mikael B tar kontakt med hembygdsföreningen

angående teknik bod. Mikael L och Mikael K skickar ut förslag via mail som kunniga inom

styrelsen och områdesombud tittar över. För att kunna skicka ut om upphandling för
grävning måste vi först veta hur många medlemmar vi är totalt.

7) Nya ärenden

a,

8) Övrisa fråeor

e)

"lusterat av: .lonas Svantesson
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Protokollförare: Linda Gustafsson
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Ordförande: Mikael Bender Wilsson
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Justerat av: Julius Mikszath

Mötets avslutande
ä" t,lppläsning av dagens protokoll

b. Nästa möte L7 augusti k|.19.15, Anders ansvarar för ordförandeskapet
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