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52 / 2016

Logården, Odensåker

Anders E, Mikael K, Mikael L, Carina L, Karl-Simon, Carl-Johan Fasth

1) Mötets öppnande

a. Mikael BW öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbandsfiber I
Odensåker klockan 19.00 den 11juli i Logården.

2) Val av iusterarc

Tilljusterare valdes jämte Ordftjranden och Sekreteraren, Carl-Johan Fasth

och Karl-Simon

3) Föresående nrotokoll + iusterine
a. Föregående mötesprotokoll var med i möteskallelsen och lästes därför

inte upp. Protokollet godkändes i föreliggande form.

4) I nformation
a. Inbjudan till fibermöte i Mariestads kommun,I3l9

i. Vi avaktar med detta tilis när vi fått agenda för motet.

5) Påeående ärenden

a. Bidrassansökan

i. Vår budget godkändes och vi har nu fatt
begärt ut förskott"

b, Avtal nnecl Mariestads kommun/Vänerenergi

i" Arrders skriver ihop ett nytt förslag till rrästa

ska hyra fiber av oss istället for att köpa loss

hridrag" Anders har

möte där vi har att de

forbindelsen "

och har varit konfliktlös

kornmer köra område l-2
område 4-5 "

c" Sanrarbete lned NSI

i" Egen mailbox klar: prqiekt@odensakerfiber.se. Mikael Kull
ansvailg

l" KornmLu'likationen funkar bättre nu när vr delat upp
mailen

ii. Mankavtal

I " Markavtalen flyter på brättre nu

h ittil ls"

iii" Hjälp med utsättning

l. Hittills går det bra. Nuvarande
klart sen tar Conny ta över vid

ir, Sky ltar

l. Skylltar är ftirdiga och Bosse kommer och åka och hämta

dem"



d. Grävstatus (Mikael K)

i. Det mesta flyter på. Lite problem med ansökningar for tryckningar
tilltrafikverket vilket drar ut på tiden.

ii. Bygglovet. Situationsplan är fixad och vi värrtar på svar frårr

komnrunen.

Byggrnötesrapport (Carl-Jolran )

i. Carl-johan kommer renskriva ett protokoll sotn han ska skicka ut

rnom koft.

E,konorn irapport (Anders)

i. 27 st har irrte betalt sirr anslutning hittills. 99 st har vi på

avbetalrring och allt flyter på.

Hemsidarr (Carina)

i. Lägger till EU,s logga på lremsidan.

ii. Vi skickar ut ett brev till medlemrnar som inte läser otn vad som

händer på hemsidan eller Facebook. Punkterna i utskicket är stödet
är klar. Grävning påbörjat. Tomtprojektering. Ekonomi.
Markavtal. Vad som lränder efter grävningen. Karl-Sirnon tar och
skriver ihop ett förslag. Ta med Lite foton på när vi är ute och

stakar ut grävningen"
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6) Ovriea f{åeor

7l Nästa möte

a" Styrelsemöte vid behov
b" Byggmöte den 1616

8) U nrrläsnine nrotokoll

Mötets avslutande
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