
Bredbandsfiber I Odensåker med omneid

Sfyrels eprotokoll 41 / 2016

Datum : 201 6-01-1 1 Logården, Odensåker
Närvarande: Karl-Simon Ohlson, Linda Gustafsson, Mikael Linder, Anders Eklund
Bengt Wirfelt + områdesombud Bo Eklund, Tommie Strand, Roland Svensson

l) Mötets önpnande

a. Karl-Simon öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbondsfiber I

Odensåker med omnejd klockan 19.L8 den ll januari i Logården.

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

och Roland Svensson.

3) Föreeående protokoll + iustering
a. Mikael L läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i

föreliggande form.
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i::1) ln formation
a) Medlem Karl-Johan Fasth ställer sina tjänster till förfogande

Pratar om att man ev behöver bygglov och kontrollansvarig. Karl-Johan är

utbildad kontrollansvarig, har även arbetat med projektledning och

entreprenader. Stöttar Mikael K när det gäller upphandling

Bordlasda ärenden

Påsående ärenden

a. Status för medlems-, mark- och anslutningsavtal (Linda)

430 medlemmar, 367 markavtal och372 anslutningsavtal

b. Status Borrudområdet (nr 11) (Linda)

12 av 17 är medlemmar. Vem är ansvarig för området? Svalmark?

c. Brev-påminnelse ej inlämnade avtal (Anders, Simon)

Har skickat ut anslutningsavtal till dem som inte lämnat in ännu. Markavtal

ska skickas.

d. Nytt anslutningsavtal för fastigheter med reducerat pris tas fram (Anders)

Anders tar fram ett förslag på ett nytt avtal. Men vi awaktar beslut från

länsstyrelsen som beräknas vara klart i slutet av mars.

Vi rnåste även veta vad den totala kostnaden blir innan vi kan göra klart.

e. Frågor från Daniel Wilsson (Anders)

Kan tyvärr inte ge ett svar på frågorna i nuläget. Sannolikt blir det en avgift
per anslutningspunkt. Detta är inget vi kan veta innan upphandlingarna är

klara. Och beslut från länsstyrelsen lämnat.

f. Personliga medlemsskyltartill Borrudsområdet (Bengt)

Bengt har 15 skyltar kvar. Vem skall leverera?

C. Upphandlingkommunikationsoperatör(MikaelK)
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Vi har fått in 4 anbud; Net at Once, Openbit, Zitius och Open Universe" Vi

öppnade alla anbud på plats. Mikael Linder och Mikael Kull går igenom alla

anbud och presenter resultatet vid ett styrelsemöte.

Upphandling totalentreprenör, förlängning anbudstid (Mikael K)

Behöver uppdateras med det nya området l-L, Borrud

Pm skickas ut om att förlänga upphandlingstiden till 17 februari.

Ny mappstruktur på Dropbox (Mikael BW)

Mikael jobbar på detta

Vilka kan delta på möte med kommunen 3 feb. kl 17.00 iMariestad? (Mikael

BW)

Anders Eklund" Mikael

7) Nva ärenden

8) Övrisa frasor

Linder och Mikael BW kan delta"

a. Hur skall flera anslutningar till samma fastighet redovisas i registret? Hur skall

ägare med flera fastigheter registreras? Detta för att kunna fakturera på ett
korrekt sätt.
För att kunna fakturera rätt måste detta markeras i registret. Anders kollar
på detta. Ny kolumn i medlemsregistret behöver göras som hjälper oss hålla

koll på vilka som äger flera fastigheter eller har fler hus på sin fastighet som

ska anslutas"

Förslag på nytt anslutningsavtal (Mikael BW Kopplas till 6d)

Se punkt 6d

Flytta motesdag till torsdag (lVlikael K)

Vi bestämmer att flytta mötesdag till torsdagar k|"19
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Datum för årsstämm a 2016. (Hembygdsforeningen
Förslag måndag d en 7 /4 k|"19:00 Logården.

Nästa möte 28lI k1"19.00 i Logården

Uppläsning protokoll

har årsstämma den 29/31

Rörläggning i Tidavad. Mikael kull kontaktar kommunen om samförläggningen.
Mikael kontaktar även Conny Johansson för att klargöra hur rören ska dras.

Mötets avslutande
Karl-Simon Ohlson förklarade mötet avslutat k|.21.30

d.

e.

f"

llr,':'i];

,:: ,::'

e)

Protokollförare:
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Justerat av: Roland Svensson


