Häggådalensfiberförening
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Förening:
Datum:

2015-01-29

Ort:

Fritsla

Ordförande:

Frank Hallberg

Sekreterare:

Susanne Nystedt

Justerare:

Mats Uhlén
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Övriga närvarande: Fredrik Johansson, Jonas Axelsson, Thomas Danielsson, Lars Olofsson, Henrik Hansson, Gullik Webjörn, Robert Öhlin

§ 1. Mötet öppnat
Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3. Val av justerare och protokollförare
Mats Uhlén valdes till att jämte ordförande justera protokollet.
Till protokollförare valdes Susanne Nystedt.

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

§ 5 Ytterligare bearbetning av fastighetsägare
Nytt Fiberblad ska ut kommande vecka tillsammans med Markbladet. Frank kommer att maila ut förslag på
textinnehåll och övriga styrelsemedlemmar ombeds tycka till snarast.

§ 6. Status samarbete Marks Värme
Vi har regelbundna möten med Marks Värme. Samarbetet upplevs som riktigt bra!

§ 7. Projektets genomförande
a) Status på hur Gjermund mår och projektets planering?
Projektet ligger i fas med planering bortsett från t ex överklagan av bygglov för nodhusen.
Genomgång av Gjermunds hälsa och avslut av anställning.

b) Kontaktande av hyresvärdar?
Henrik H har fått information om ca 150 hyresgäster. Det finns fortfarande hyresvärdar som behöver hjälpa
oss med information om vilka hyresgäster som finns i varje hyresfastighet.

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Sida !2 (!3)

c) Återställningsgrupp/förarbete
Områdesansvariga kommer att få i uppdrag att inom kort se till att alla utomhusdosor sitter på plats inför start
av blåsning. Första områden ut för detta är Fridhem, Vilda Västern, Hjälltorp och Jannefors. Fredrik ska ha
möte på måndag med bland annat DE-teknik och återkommer efter det med information om tidsplan.
Fredrik ska även kontakta PESAM för påminnelse om asfaltering.

d) Supportgrupp tomt/in i hus
Fredrik kommer att sköta listan över de beställningar av grävning på tomt som har kommit in. Vi alla kan fylla
i när vi får en beställning men Fredrik ser till att grävningarna blir gjorde genom AXEAB. När arbetet är utfört
fylls datum i efter namnet på beställaren och då kan Henrik H skicka ut faktura. Fredrik ska se till att prioritera grävning i de fyra områden som ska blåsas först. (se föregående punkt.) Här är länken till beställningslistan: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uG0WHePdvhEn_So5v4vGFGiEMT3kPHTs8j4pDMgOrDE/
edit#gid=0

e) Supportgrupp NAO
Gullik tar fram ett förslag på avtal till hyresgäster och mailar ut den inom kort.

f) Slanggrupp
Det fungerar bra. Många brunnar är nu öppna för avcheckning av var det finns slang in i hus.

g) AXEAB
Tre grävlag är igång, önskvärt att ha fyra. Fredrik tar med sig frågan till AXEAB. Grävningen pågår för fullt.

§ 8. Samarbete med Bynet
Styrelsen upplever samarbetet som dåligt. Möte ska ske på måndag 2/2.

§9. Möte med DE-teknik och vad det kostar för varje fastighet/hyresgäst att ansluta
Möte på måndag 2/2.

§10. Ekonomi och ytterligare faktura
Det ser bra ut. Det kommer in kontinuerligt med pengar i och med att ytterligare en faktura har gått ut.

§11. Valberedning
Det finns fyra namn på förslag. Vi avvaktar ett tag och återkommer i frågan.

§12. Övrigt
• Infomöten kommer hållas i februari där vi finns i lokalen och svarar på frågor och lämnar ut dosor. Styrelsemedlemmar ansvarar för att det är bemannat följande datum:
7/2 - Henrik, Mats och Lars
14/2 - Mats och Frank
21/2 - Gullik och Stefan
28/2 - Jonas och Thomas
Får man förhinder ser man till att någon annan finns på plats.
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• Administratör - Susanne har föreslagit att anställa sin make Tomas på deltid som administratör för föreningen. Vi har stort behov att få ordning på all dokumentation och det kommer även behövas någon som
har det uppdraget framöver. Hon mailar ut information om ett förslag till styrelsen i helgen för alla att ha
synpunkter på.
• Kartor - Det är önskvärt att få ta del av kartor över projektet. Fredrik tar fram inom kort.

§ 13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas 19/2 kl 18.00

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

Ordförande
.......................................................................
Frank Hallberg

Protokollförare
.......................................................................
Susanne Nystedt

Justeras
.......................................................................
Mats Uhlén

