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Närvarande:
Stefan Johannesen, Birgitta Eklund, Trude Magnusson, Tina Lundberg, Patrik
	
  
Myrvold
	
  
1

2

Formalia

Ordförande öppnade mötet. Som justerare valdes
Birgitta Eklund.

Dagsverken

Beslutade att medlemmar i föreningen ska göra tre
dagsverken á 8 timmar. Dagsverken innebär t.ex att röja
sly, staka ut, återställa. Det kan även innebära att vara
delaktig på marknader och våffelkaféet.
Medlem som inte har möjlighet att utföra dagsverken får
betala 1400 SEK per dagsverke.
Dagsverken ska vara planerade och verifierade av
styrelse/arbetsgrupp.

3

Tidsgräns för
anslutningsavtal

Vi kommer att undersöka hur andra fiberföreningar i
landet har satt för tidsgränser för att skriva avtal till
överenskommet pris. Detta tas upp under nästa
styrelsemöte.

4

Våffelkaféet

Föreningen kommer ha våffelkaféet mellan 12 juli till 18
juli. Lista för deltagande kommer att ligga på
Spinnhjulet. Det går även bra att ringa till Trude.
Styrelsen ska vara på plats fredagen den 11 juli kl 19:00
för att sätta upp lotteriet. 10 000 lotter är beställda, vilket
innebär 300 vinster. Vinster lämnas på Spinnhjulet.

5

Skillingmarksmarknaden

Skillingmarksmarknaden är den 29 maj kl 10:00 – 16:00.
Styrelsen ska finnas på plats för att informera.

6

Medlemsmöte

Onsdagen den 21 maj kl 19:00 kommer vi ha ett
medlemsmöte på Spinnhjulet för att informera om
Skillingmarksmarknaden och Våffelkaféet.

7

Nyhetsbrev

Föreningens medlemmar bör få ett ”nyhetsbrev” för att
hållas uppdaterade om vad som händer och hålla
intresset vid liv.
Styrelsen skickar ut via mail till medlemmarna.

8

”Mäklarskyltar”

Köla Fiber har skaffat ”mäklarskyltar” med sin logga.
Varje medlem får en för att visa att de vill ha fiber.
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Vi kommer att kontakta alla fiberföreningarna i
kommunen för att se om intresse finns. Detta för att få
skyltar till ett bra pris.
9

Samförläggning och inköp
av kanalisation

Bodasäterns samfällighetsförening har kommit med en
önskan om att få gräva ner kanalisation i samband med
att vägen till Sandvika byggs om.
Vi har kontaktat kommunen som har ställt sig positiva
till detta.
En av banderollerna sätts upp i området.
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