
Bredbandsfiber I Odensåker med omnejd

Sfyre/se protokoll 32 / 2015

Datum : 201 5-08-17 Logården, Odensåker
Närvarande: Anders Eklund, Linda Gustafsson, Mikael Kull, Mikael Linder, Jan-Olof Berglund,
Jonas Svantesson. + omrades ombud

l) Mötets öppnande
a. Anders öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbandsfiber I Odensåker med

omnejd klockan 19^20 den L7 augusti i Logården

2) V:rl av iusterare
a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Jan-Olof Berglund, Jonas

Sva ntesson

3) Godkännandc av föregriende mötes protokoll

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

4) Information

Rapport från mötet med Anders Johansson i Logården. VänerEnergi vill samförlägga med oss

iJula. Det ska även vara ett stort möte i Göteborg där länsstyrelsen ska informera kring fiber.

5) Bordlagda ärenden

lnga bordlagda ärenden finns

6) P:isående ärenden
a) Medlemsstatus

Hela området (Lrnda)

1-10 har idag 419 av 598

b) Kostnadskalkyl projektering (Mikael K, Mikael L)

Vid ett möte med ElTel framkom att vi först ska fixa en förprojektering. Vi behöver

handla upp någon som förprojekterar åt oss. Skickar förfrågan till 3-4 stycken.

c) Samförläggningmed Skanova, Binneberg-Rör(Karl-Simon)

Skanova har grävt färdigt.

d) Markägaravtal (Karl-Simon)

Brevet är klart. Avtal och följebrev skickas ut under nästa vecka.

e) Ansökan om projektstöd (Mikael)

Ansökan ska kompletteras med hur många fastigheter som ansluter sig.

l. Fördelningpermanentboende/fritidsboende(Anders,Vanja)

För projekteringen görs på alla fastigheter. Vi behöver då veta vilka som är

fastboende och vilka som är fritidshus.

f) Personligamedlemsskyltar(Bengt)

Linda kontaktar Bengt för att se över hur många fler skyltar som behövs"



7) Nva ärenden

a. Samförläggning med VänerEnergi i Jula

b. När ska vi börja ta in betalning från medlemmarna?

Övrisa frågor

Mötets avslutande
a" Uppläsning av dagens protokoll

b Nästa möte 3l augusti k|.19.15.

c. Mötet avslutades k1.20.29

8)

e)
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