Protokoll för Likenäs-Amnerud fiber, ekonomisk förening.

160926
Lokal: konferensrummet på VC.
Närvarande: Dag Nyström, Maria Tillberg, Roger Adolfsson, Torbjörn Johansson, Tommy
Kont och Tryggve Lindström och Birgitta Karstensson.
Adjungerande: Maja Bönström

1.

Ordf. Dag hälsar alla välkomna.

2.

Torbjörn väljs till att justera dagens protokoll.

3. Genomgång av föregående möte.
Dag läser upp protokollet från 160829.
4. Rapport/genomgång/justering i Excel-filen.
Alla närvarande redovisar dagsläget vad gäller godkända kontrakt, Nej-säjare och "funderare".
Exel-filen uppdateras av Dag.
5. Grovprojektering, Relacom
Dag har haft samtal med Per Skogsman. Fibernätet blir ca 44 km.
Vissa delar av fibernedläggningen kan vi kanske själva hjälpa till med. Den som har Ckörkort kan köra den specialbyggda lastbilen, som plöjer ner kabeln. Bakom lastbilen måste
en TMA-bil köras (en varningsbil som fungerar som en "krock-kudde"). Där kan vi också
hjälpa till.
Styrelsen förordar att föreningen köper in ett helhets-paket från ett nätföretag, som tar på sig
allt ansvar för projektet. De får göra detaljplaneringen och genomföra fiberdragningen. Dag
har redan kontaktat Länsstyrelsen och informerat om vårt kommande projekt. Hänsyn måste
tas till kulturminnen, naturskydd och "ledningskollen" som visar befintliga lednings-system.
Om möjlighet finns, ska vi samlägga ledningar t ex med Näckån.
5. Hemsidan
Per jobbar vidare med hemsida i Reff.
6. Teckna avtal
Vid nästa möte ska Dag gå igenom hur vi ska registrera avtal. Alla som rätt att teckna
kontrakt, har administrations-inloggning i Reff.
- Logga in i Reff. Följ länken till Likenäs Amnerud fiberförening.
(för inloggning: ring Roger A. eller maila: roger.056440372@telia.com )
Den som tecknar kontrakt för föreningen ska också gå in i Reff och registrerar
fastighetsägarens uppgifter i Reff-systemet.
7. Hur går vi vidare
Vi måste snarast få in alla kontrakt!
Viktigt att informerar Dag om vilka personer som skrivit kontrakt.

8. Nästa möte.
Måndagen d 31/10 kl. 18.00 i Konferensrummet på Vårdcentralen
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