Protokoll från styrelsemöte i Sundshultfiber Ekonomisk Förening

Remne
Deltagare

Protokoll

1

2O12-tX-07

:

Patrik Älgemon, Jan Johansson, Leif GusJavsson, Göran Älgemon, Frank Mattsson,
Tommy Karlsson, Rikard Skoog, Per Kjellberg, Anders Olsson, Gunnar Dahlin.

Rikard ordförande, Per sekreterare, Leif justerare.
2.

Protokollfrån möte 2072-10-25 gicks igenom.

3.

Göran Älgemon rapporterade från arbetet. Röjningen måste göras bättre, det behövs mer än
4 meter på bredden och minst 4 meter på höjden, vilket är lätt att förbise. plöjarlaget

jobbar nu 4 dagar i veckan, vilket fungeran bra.
4.

Frank drog igenom planeringen av nästa område, Liveröd-Älgeland-Hovträd-örmjält.

5.

Rikard rapporterade att ByNet har gjort om systemet till antingen 3 noder; svängen,
Sundshult och Åseröd, eller 5 noder, vilket gör systemet mera framtidssäkert. Kalkyl maj
2012 2 noder, 277 anslutna, 18290. De har skickat två nya kalkyler : 3 noder på 31g

anslutningar : t8827. 5 noder på 318 anslutningar : !8775 kronor. Alternativet med 5
noderna planeras hamna på Snöveröd, Nockeröd, Remne, Liveröd, Pålseröd (Backen).
lStyrelsen lutade åt alternativet med 5 noder. Rikard undersökervidare. Arbetsmöte nästa
vecka.
6.

Temporär ersättare för Rita behövs. Förslag att höra med Yngve Johansson. Rikard pratar
med Rita.

7.

Vi måste bestämma var plöjningen skall fortsätta. Mötets uppfattning var att det var bäst att
göra färdigt östsidan först.

8.

Planeringskartor finns tillgängliga för områdesansvariga på Tanums kommun (1) i Dropbox.

9.

Markavtal : När samma ägaYe har flera fastighetsbeteckningar så har Blågrön fiber skrivit
detta på ett markavtal. Om det finns flera ägare så skall alla skriva på (även arrendator).

10. Vägföreningar : ByNet har kommit fram

till att markavtalen kan användas även till
vägföreningar, förutsatt att "fastighetsägare" byts ut till "vägförening". Rikard ordnar en
sådan mall.

IL.

Nya ansökningar från

:

a. Gösta Johansson på Pulsehagen (Ramtveten) och b. Susanne

Karlsson på Lustigkasen, Fressland (Verner Linds
a

hus). Styrelsen beslutade att deras

nsökningar accepteras.
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12. Medlemmar, avtal och betalningar

:

341 fastighäter i listan, varav 18 har avböjt.
314 insatser om 10,000 har inkommit.
318 avtal är påskrivna.
3 avtal saknar påskrift, rnen alla rapporteras vara på gång.

13. Nästa möte : Remne onsdag 2O72-L1-14 19.00. Forska i nodhusplacering för de som är
berörda.
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