
Bredbandsfiber I Odensåker

Sfyre/seprotokoll 49 / 2016

Datum : 201 6-04-28 Logården, Odensåker
Närvarande.
Styrelsen: lVlikael BW, Anders E, Mikael K, Mikael t-, Bengt W, Carina L

I ) Mötets öppnande
a. Mikael BW öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbondsfiber t

Odensåker klockan 20.00 den 28 april i Logården"

2) Vnl nr_iu$qiu!"
a. Tilljusterare valdes tämte Ordforanden och Sekreteraren" Mlikael Kuli och

Anders Eklund

Forceåcndc Drotoktr
a. Föregående mötesprotokoll var med i möteskallelsen och !ästes därför

inte upp. Protokollet godkändes r föreliggande form,

Information

BoryUgrEda åirenden

a" Mlarkavtal
Onsxemå!från N5l år att vr ska ha skrrvare tillganglrg pä motet.rned

markägarna" Anders ser trll ätr denna tinns oä plats"

Piigiiendc ärenden

a. lVlöte rned kornmunen och VänerEnergi

Funkt F Karta C, söder väg 20L De två fastigheterna som va!"

rnedlernrnar nar gått meo oå att gå over til! VanerEnergi. Vr skali
betala tillbaka !nsats ocn medlernsavgitt för 2016 när dorrr

meddelat k0ntonummer

ii. Punkt H. Borrud. Vi godkänner lVlariestads kommun och

VänerEnergi s erbjudanden och Anders Eklund och Mikael Bender'

Wilsson författar att brev tili VänerEnergi som svar.

Status för rnedlems, mark och anslutningsavtal
lnge{ nVtt

5tatus medlemsavgifter

Det fortsätter att droppä rn rrredlernsavgifter for 2016.

Anslutn ingsavta l

Fakturor har gått ut till medlemmarna på anslutningsavgiften

lnformation till Hemsida

Styrelsepresentation skall publiceras.

Fublrcerrng av karta på ansluta medlemmar^ Vi väntar på svar från

Magnus på NSl för godkännande först.
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()vriea fråEor

a" Uppvakning fl-inda

C"

c.

h.

Värvningskampan.i

Priset 19 000:- gäller fortfarande'

Det skall gå ut ett utskrck till alla som ånnu !nte ä!'mediemmar. Brevet

skall bara innehålla !nformation och en medlemsansökan

Flygblad till Trdavadsiågenneter har delats ut av N/lBW Fas'tlghtsagaren

har gått med på dtt ansluta fastigheten. Mikael LlrldFrr t(ontaktar Zitius för

att fråga om de behovs en rndividuell fiber tili varle anslutning.

Samförläggning rned Ellevio I Borrud"

Carl på NSI kontaktar Ellevio angående samförläggning'

Grävsamordnare

Roland Svensson och Conny f,.arlsson tillfrågas om att vara förenrngens

kontakt mot NSi Karl-5inion (ontaktar dessa

Bygglov

innan bvgglov kan lamnas rn rnåste arrendekontrakten avtalas MBW

kontaktar Carl-johan Blank för'Tidavad och Per-Olof Johansson för Utby

Carl-lohan Fasth och Mikaei Kull sluter avtalen och hanterar

Lryggiovsansokan

r, Nodhusen r fräga år begagnade sonn föreningen har kommit over

tili eti iågt prrs, allt fÖr att håiia nere t<ostnaderna.

ii Tidavad..De ar negatrvt lnstallda för ati plar-era '16'r' vtd

nuvarancie teiestat!onen men ett bättr€ +or:)iå8 kån vara att ställa

clen vrd EL boden Torblorn Nordoerg skailta med forslaget ttll

Carl-iohan Blank for beslut"

rii. Utbv - Nnga protriem från markägaren att placera noden på den

vaida platsen

rv Vi skickar med biider och i'rtntngen på nodhusen till markågarna.

Föreningens adressändring och ny styrelsesammansättning

Anders har lämnat in papperna till Bolagsverket ocn detta är nu klart"

il

Carrna kÖper en blomma + present och vi uppvaktar henne genom att

bluda In nenne trlt nastå ')tVrersemote lMBW)

Skanova nät eller robusta nät?

Kostnaden för att uppgradera nätet till Skanova ar 175.000 Beslut togs

att vi fortsatter med Robusta nät som nätstandard. Mikael BW meddelar

NSI

Fastighetsägare har grävt kanalisation själv.

Han får skicka en faktura stälid tillföreningen på sina faktiska kostnader.



d. Nästa rnöte

i Byggmöte med N5l 12l5

ii. Stvrelsemöte 191-c

8) Urrrrliis-nine Dnqlqkq!!

Mötets avsiutande


