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Bredbandsfiber I Odensåker

Styrelseprotokoll 48 / 2016

Datum : 201 6-04-21 Logården, Odensåker
Närvarande"
Styrelsen: Mikael BW, Karl-Simon O, Anders E, Mikael K, Mikael L, Bengt W,

l) Mötets öpnnande
a. Mikael BW öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbondsfiber I

Odensåker klockan 20.00 den 2I april i Logården.

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

Bengt Wirfelt

3) Föresående protokoll + iusterins
a" Föregående mötesprotokoll var med i möteskallelsen och lästes därför

inte upp. Protokollet godkändes i föreliggande form"

4) Information

5) Bordlasda ärenden

O) P_ågåenAe aren

a. Status för medlems, mark och anslutningsavtai
Inget nytt

b. Status medlemsavgifter(Anders)
2015 är klart.

2016 pågår fortfarande inbetalningar.

c. Markavtal(Anders,Srmon)
Vi awaktar projekteringen och tar bara in nya markavtal av de markägare

vars mark vi kommer att gräva pä.

d. Anslutningsavtal(Anders)
Klara att skicka ut.

e. Upphandlingkommunikationsoperatör(MikaelK)
Avtal är skrivet med Zitius.

f. Upphandling totalentreprenör (Mikael K)

Avtal är skrivet med NSl.

g. Information till Hemsida
Följande punkter skall vi skriva om:

. Momsregistrering + fakturering
r Projekterrng inför grävning startad
r Styrelsepresentation
r Fakturering av anslutningsavgift går ut v17



Värvningskampanj
i" Priset? 19.000:- gäller fortfarande
ii Utskick till alla som ej är medlemmar. Sdet skall se ut som förevisat

utkast men enbart med medlemsansökan, ta bort anslutningsavtalet

iir" Flygblad till Tidavadslägenheter. Delas ut av MBW" Anders E

konta ktar den nye fastighetsägaren.

Samförläggning med Ellevio r Borrud. Carl på NSI kontaktar Ellevio ang

samförläggning.

7) Övrisa fråeor

a. Vi behöver grävsamordnare att vara förenrngens kontakt mot NSl.

Karl-Simon kontaktar Roland Svensson och Conny Carlsson för att frågas om
de kan ta detta uppdrag

Bygglov. Innan bygglov kan lämnas rn måste arrendekontrakten avtalas.
MBW kontaktar Carl-Johan Blank för Tidavad och Per-Olof Johansson för
Utby. Carl-Johan Fasth sluter avtalen och hanterar bygglovsansökan.

Föreningens ad ressändring och ny styrelsesammansättning anmä ls till
Bolagsverket av Anders E.

8) Urrpläsnins protokoll

Nästa möte blir den 28 april i Logården

Mötets avslutande

b.

c.

ötet avslutat k|.21.00
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iusterat av: Bengt Wirfelt
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