
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2016-09-02 kl 18.30
 Plats: Björn Stranne, Görvik 

 

Närvarande: Björn Stranne, Eivor Frestadius, Gertrud Olsson, Sven-Erik Spjuth, Kim Hallgren och Leif Frestadius. Ej 
närvarande: Tina Eriksson   

  

  1 Gertrud Olsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

  2 Dagordningen godkändes. 

  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

  4 Till justeringsmän valdes Björn Stranne och Sven-Erik Spjuth. 

  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Kvarstår:  Björn Stranne har köpt ett USB 
minne  men ej lagt över informationen. Ska vara klart till 2016-09-15. 

  6 Kassarapporten 2016-09-01:  1.236.279 SEK  

  7 Genomgång av budgeten. Konstaterades att projektet går enligt budget. Eftersom Reaxcer 
”sparat” in 400-500m grävning och fiber bör inte kostnaden bli högre för de tre anslutningar 
som tillkommit i Görvik. 

 Eivor har varit i kontakt med Eon som ej har påbörjat ärendet för återanslutning av elen i 
Nodhuset i Sörviken. Kostnaden kan vara allt från 3.250SEK till nyinstallation. Tar minst 2-3 
veckor innan Eon påbörjar ärendet.    

  8. Anbud från KO: Styrelsen har öppnat offerter för Kommunikationsoperatör. Inga anbud har 
inkommit.  men många har varit inne och tittat på anbudsförfrågan. Beslöts att avvakta till 
kommande vecka och då ta beslut hur vi går vidare. Styrelsen måste vara vaksam på att det 
måste vara minst 65 inkopplade på nätet. 

 Eivor har varit i kontakt med Zitius som tror att orsaken till att inga anbud inkommit kan vara 
att Skanova inte lagt in på Ledningskollen att det finns fiber i byarna.   

 Gertrud kontaktar Länsstyrelsen som kan ge besked hur föreningen ska förhålla sig. 

  9. Övriga frågor. 

 Kvarstår: Föreningen saknar mail och telelistan från Paul Eriksson. Björn kontaktar Paul.  

 Kvarstår: Styrelsen saknar protokoll från mötena med Reaxer m fl. 

 Kvarstår: Återställande av asfaltväg hos Bo Schröder. Reaxcer kommer att åtgärda vägen. 

 Kvarstår: Gertrud sammanställer Frågor och Svar, för att kunna lägga ut på hemsidan. 

 Kvarstår: En lista ska upprättas av styrelsen där det framgår om fastighetsägarna är nöjda, har 
synpunkter etc. Eivor gör ett förslag. 
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 Grävningen börjar i Görvik 19 september. 

 Monteringsstart för lådan på väggen i Sörviken 19 september. 

 Gertrud går ut med fibernytt nr 9. 

12. Nästa möte med Reaxer den 23 september kl 10.00  på Campen. 

 Nästa styrelsemöte: Gertrud kallar vid behpv. 

 

Gertrud Olsson     Eivor Frestadius 
Ordförande     Sekreterare 
 
   Justeras 
 
                        
Björn Stranne     Sven-Erik Spjuth

     
    


