Protokoll nr 27
Fört vid extra föreningsstämma
2016-01-20
Närvarande: Se röstlängd
1

Formalia

Följande valdes till:
Ordförande – Stefan Johannesen
Sekreterare – Tina Lundberg
Justerare tillika rösträknare – Lars Holmström och Lage
Norén.

2

Presentation av Zitius

Olle Fransson, representant för Zitius
(kommunikationsoperatör) presenterade hur tjänster i det
öppna nätet fungerade.

3

Beslutsunderlag

Ordförande gick igenom beslutsunderlaget och vilka
möjligheter det finns att bygga ett nät med eller utan
bidrag.

4

Presentation av Relacom

Sten-Åke Berg från Relacom berättade om hur ett
fibernät byggs. Att det förutom är grävning även behövs
tekniker som blåser och svetsar fiber.
Varje fastighetsägare måste märka ut var el, jordvärme,
vatten mm ligger på den egna tomten.

5

Frågestund
Nya medlemmar

Vad händer om någon gräver av? Skanova äger
ledningarna och är de som reparerar.
Påverkas fibern av åskan och andra oväder? Fibern är
inte ledande och därmed inte påverkad av åska, men
apparaterna som är beroende av el kan påverkas.
Blir det fler kostnader? Om vi gräver i ”privat” regi blir
det inga ytteligare kostnader. Om vi gräver enligt
bidragsmodellen måste föreningen äga nätet och
kommer bli tvungna att ta ut en nätavgift.
Blir det någon färdigställandetid? Det kommer att bli ett
slutdatum.
När ska pengarna betalas in? Den 2 april ska ansökan
vara påskriven och 5000:- vara inbetalt.

6

Beslut

Styrelsen förslag är att vi arbetar vidare efter
privatmodellen och antar Relacoms regi.
Mötet föreslog enhälligt att gå på styrelsens förslag.

7

Vad sker efter beslutet

Ett erbjudande om fiber och anslutningsavtal kommer att
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skickas ut till samtliga fastigheter inom föreningens
område. Sista datum för att bestämma sig för fiber är den
2 april 2016. I samband med detta görs den första
inbetalningen.
8

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet:

Tina Lundberg
Justeras:

Lars G Holmström

Lage Norén

Ordförande
Stefan Johannesen
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