
Bredbandsfiber I Odensäker med omneid

Styre/sep rotokoll 33 / 201 5

Datum: 201 5-08-31 Logården, Odensäker

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

Mikael Kull, Mikael Linder, Anders Eklund, + områdes ombud

l) Mötets öppnande

a. Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbandsfiber I Odensåker med

omnejd klockan 19.20 den 31 augusti i Logården.
:)

2) vat av iusterare i'-ii

a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Urban Claesson, Reinhold #J- i'Svensson ,;:,ilt'i

3) Godkännande av fiiresående mötes protokoll tffi l

a. Föregående mötesprotokoll skickades ut via mail. Protokollet godkändes i 
.. 
"jil.l

föreliggandeform. ", '.;

4) Information ',1. .

"i'j'o 
'

Vi har fått två inbjudningar till fibermöten.

5) Bordlasda ärenden
Inga bordlagda ärenden finns

6) Påsående ärenden
a) Medlemsstatus

l. Hela området (Linda)

1-10 har idag427 medlemmar av 601

ll. Boende utanför området

Mikael kontaktar dem som ansökt och bor utanför området

b) Upphandling projektering (Mikael K, Mikael L)

Vi har fått in 2 anbud om pris för projektering från fiberkonsulten i Skaraborg och NSl.

Fram till nästa möte ska vi inhämta information om referenser.

Samförläggning Skanova Binneberg-Rör (Karl-Simon)

Mikael K kollar om jobbet blivit gjort som vi kommit överens om

Samförläggning Fortum/Samuelsson i Jula

400m. Mikael kollar om vi lägger i vår egen slang i samband med grävningen och

prissättning.

Samförläggning VänerEnergi i Jula

Vi har blivit kallade till ett möte med andra fiberföreningar och VänerEnergi 15 sept för

att reda ut samförläggning och vita fläckar

Markägaravtal (Karl-Simon)

Ska skickas ut till alla fastighetsägare under denna vecka.

c)

d)

e)

f)



g) Ansökan om projektstöd (Mikael)

h) Personliga medlemsskyltar (Bengt)

Bengt kollar upp så att det finns skyltar så det räcker till alla nya medlemmar"

i) Fibermöte i Göteborg 13 sept

Västragötalands regionen. Ingen av oss har tyvärr möjlighet att åka på detta.
j) Fibermöte VänerEnergi 15 sept k|.18

Kommunernas utbyggnadsläge. Situationen hos föreningarna. Stöd med

upphandlingsannonsering mm. Mikael B, Mikael L och Mikael K åker på detta"

7) Nya ärenden

a.

Ovriga frågor

Mötets avslutande
a" tt.|ästa möte t4 september k1.19.15 d [-ogården

b.

J usterat av: U rban Claesson

8)

e)

Ordför
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Protokol lförare: Linda Gustafsson


