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Övriga närvarande: Fredrik Johansson, Gjermund Henriksen, Lars Olofsson, Gullik Webjörn,Henrik
Hansson, Susanne Nystedt

§ 1. Mötet öppnat
Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3. Val av justerare och protokollförare
Jonas Axelsson 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 Resultat av bearbetning av fastighetsägare
Ingen mer aktivitet i Fritsla. I Gullberg har alla icke medlemmar kontaktats ett flertal gånger och dessa
kommer ej att kontaktas igen. I Kinnahult och Harpebo, finns det mer att göra

§ 6. Status samarbete Marks Värme
Inga problem rapporterade och samarbetet fortsätter att fungera bra

§ 7. Projektets genomförande
a) Status på hur projektet ligger i tid
Lite förseningar har uppstått, maskiner har börjat arbeta sig mot Kinnahult

b) Möte med hyresvärdar
Möte hölls i dag för hyresvärdar där information om vad dom behöver göra för att få fiber ända fram till
hyresgäst, föreningen lämnar vid tomtgräns och fastighetsägaren ansvarar för att dra fibern in i
läghenheterna

c) Återställninggrupp/förarbete. Status asfaltering
Gruppen har lite problem då Schakar har slutat i styrelsen och Joakim har fullt upp med sitt företag,
Susanne och Jonas kommer att ta hjälp av dagsverkare för att få koordinationen till detta att fungera
4 ställen har handschaktats av dagsverkare
Förslag att vi organiserar en dag i vår, tex sista april, då vi kallar alla medlemmar och kör återställning
där det behövs, när vi informerar om detta gör vi klart att man måste ställa upp eller betala för att slippa
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Asfaltering samt Pesams åtagande att gräva fram till medlemmars fastigheter måste undersökas om
Pesam hinner med detta. Fredrik skall undersöka och prata med Pesam så vi kan garantera att
fastigheter som betalt för att få slangen dragen får det i rimlig tid

d) Supportgrupp tomt/in i hus. Vem hanterar beställning och hur fakturerar vi?
Områdesansvariga och eller dagsverkare ska inspektera och konfirmera att dosor har satts upp hos
medlemmarna innan blåsning kan börja, detta måste vara klart i början av januari
Beställningarna mottas av oss i styrelsen och skrivs in i medlemsregistret
Faktureringen får diskuteras vid ett senare tillfälle

e) Supportgrupp NAO
Nya avtal skall skickas ut med fakturan för att säkerställa att alla fått den. Avtal till hyresgäster skall
skickas ut snarast.
Dessa avtal måste in så fort som möjligt så vi kan rapportera vidare till NAO, senast i början av januari
måste vi ha in kontrakten

f) Slanggrupp
Bygglov för berörda nodhus är troligtvis klart v2, Vattenfall kommer att fakturera 22100:- per nodhus för
att koppla in el
Nodhus vid Sportstugan är uppsatt

g) AXEAB
Lite förseningar pga sjukdom och maskinbyte
Vi kommer att gräva Jannefors/Sågliden där vattenfall har försenats.
Från industriområdet in till byn väntar vi på att vattenfall ska samförlägga våran slang pga att det blir ca
5ggr dyrare att gräva själva den sträckan, fastigheter på delar av Segloravägen kommer pga detta att bli
inkopplade ca 1 månad senare än beräknat

h) Godkännande av Fredrik Johanssons dubbla roller
I januari skall Fredrik antällas av Axeab och erbjuder att ställa sin plats till förfogande i styrelsen om
någon av oss anser att det är någon intressekonflikt.
Ingen har någon invändning mot att Fredrik är kvar i styrelsen

§ 8. Samarbete med Bynet
Gjermund skall få en ny uppskattning för slutkostnaden av Bynet
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§9. När börjar DE-teknik att blåsa fiber och vad det kostar för varje
fastighet/hyresgäst att ansluta
Fredrik och Gjermund skall planera ett möte med Bynet och DE-teknik för att diskutera och
planera fiberblåsning. Gjermund väntar på Bynet för att få en slutkalkyl
§10. Ekonomi och utskick ytterligare faktura. Skall vi lägga i broschyren igen plus
förklaring
2M kr finns på kontot
Med fakturan skall vi skicka med NAO kontrakt + förklaring, broschyr kommer att läggas tillsammans med
kuvertet med papprena

§11. Valberedning
Rekrytering pågor, Thomas har rekruterat en i Kinnahult och Henrik H har 1-2 personer som kan vara
kandidater

§12. Övrigt


Vi skall lägga upp förra årets redovisning på hemsidan, möjligen också sammanställa årets ekonomi
i några större poster och sammanställa



Lokal och adress till föreningen, vi kommer att förlänga kontraktet på lokalen på Gärdebovägen 3
månadsvis. Framledes kan vi använda c/o Framsidan som tidigare som föreningens address



Gjermunds anställning går ut den 21/12, kontrakt måste förlängas tills projektet är klart



Månsagårdens bostadsrättsförening föreslås betala in alla anslutnas abbonemangsavgifter i en
klumpsumma till oss, då de anslutna fastigheterna inte skall betala nätavgiften, utan det gör
bostadsrättsföreningen åt dom, för att undvika krångliga fakturor vill vi att bostadsrättsföreningen
skall betala allt till oss.

§ 13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas 8-Jan 18:00 och ett till möte är planerat till 29-Jan 18:00 i lokalen på
Gärdebovägen

§ 14. Avslutning
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
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Protokollförare
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