STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Förening:
Datum:
Ort:

Häggådalensfiberförening
2014-10-16
Fritsla

Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:

Frank Hallberg
Stefan Hansen
Gullik Webjörn
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Övriga närvarande: Mats Uhlen, Fredrik Johansson, Jonas Axelsson, Thomas Danielsson, Gjermund
Henriksen

§ 1. Mötet öppnat
Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3. Val av justerare och protokollförare
Gullik Webjörn valdes till att jämte ordförande justera protokollet.
Till protokollförare valdes Stefan Hansen.

§ 4. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 5 Ytterligare bearbetning av fastighetsägare
Nytt infoblad ska delas ut via dörrknack till fastigheter som fortfarande kan ansluta sig. Dagsverkare sorterar
efter område och samkör med Gjermunds lista med avlämningspunkter

§ 6. Status samarbete Marks Värme
Marks värme vill ha offert på grävning av vissa sträckor

§ 7. Projektets genomförande
a) Status på hur Gjermund själv mår
Stabilt

b) Återställninggrupp/förarbete
Behöver inskannade markavtal, detta kan dagsverkare utföra

c) Supportgrupp tomt/in i hus
Grävning på egen tomt erbjuds av AXEAB för 2400:- ink moms till närmsta punkt på fastigheten
FIF tar 125:-/m
Dosor behöver delas ut och instruktioner behöver finnas på plats
Dagsverkare ska dela ut dosor

d) Supportgrupp NAO
Stefan ska be Oscar på NAO att skicka kontrakt som vi kan använda för våra medlemmar
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e) Slanggrupp
Inga problem rapporterade, Fredrik har ett bra samarbete med Axel och Rano på MKV

f) AXEAB
Inga problem och all slang beräknas vara nergrävd i december för Fritsla

§ 8. Samarbete med Bynet
Frank har mött Hasse på Bynet och kom överens att betala allt utom 125,000 kr som vi avvaktar med att
betala

§9. Möte med NAO
Stefan, Gullik samt Frank mötte NAO och ett problem vi diskuterade är faktura kostnader, om man har tillval
som dubbelriktad GB eller använder telefon, kommer NAO ta ut en fakturaavgift på 39:- om man inte väljer
faktura via e-post. Detta är utöver 25:-/mån som de vill ha för att sköta faktureringen
Gullik ska prata med Jerry på NAO om detta går att göra någonting åt då vi känner att vissa medlemmar kan
drabbas av detta.
Gullik har kontaktat bla. Svea Ekonomi för att se vad dom tar för en faktureringstjänst

§10. Möte med DE-teknik och vad det kostar för varje fastighet/hyresgäst att ansluta
Gjermind ska fråga Stefan på Bynet om en uppskattning av den slutliga kostnaden

§11. Ekonomi och ytterligare faktura
Det finns ca 4M kr på vårat konto, senare beslut om när slutfakturan ska skickas ut

§12. Vem driftar/administrerar nätet efter igångkörning alternativt ta in anbud på
intressenter
Detta skall undersökas och tas upp vid senare tillfälle

§13. Övrigt


Elavtal med Vattenfall för nodhusens strömförsörjning, Gullik ska kontakta Vattenfall



Avtal med Seglora för ihopkoppling med vårat nät

§ 14. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas 05/11 18:00

§ 15. Avslutning
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
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