
2005-07-11   kl 18.20-20.30 
 
PROTOKOLL 
 
Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk 
förening hos ordföranden Peter Hero i Skåra. 
 
Deltagande ledamöter: Peter Hero, David Gustafsson, Leif Johansson, Fredrik 
Bolmstedt, Pia Duesgård och Lillemor Svensson samt suppleant Roy-Inge Hellström. 
Inbjudna: Esa Pentikäinen och Dimitros Gesoulis i projekteringsgruppen. 
Förhindrade: Rebecca Ivarsson ledamot, Sami Spjuth suppleant och webmaster Anders 
Rytterstig. 
 
Protokoll nr 2 §§ 23-35 
 

 
§23  Ordföranden öppnar mötet.  
 
§24     Dagordning och kallelse godkändes. 
 
§25 Som justeringsman valdes David Gustafsson 
 
§26 Esa Pentikäinen lämnade en lägesrapport om föreningen samt om övriga 

bredbandföreningar i kommunen. Två föreningar är klara och har kopplat upp sig och 
det fungerar bra. En av föreningarna har i sin anläggning dragit fram fiber till samtliga 
fastigheter, kostnaden är preliminärt ca 16 500 kr/fastighet. Med detta i beaktande samt 
bedömningen att intresset för att ansluta sig i efterhand kommer att vara stort, ska detta 
i beaktas i kommande kalkyler.  

 
 Anläggningsarbetet ska göras i mindre områden med områdesansvariga som ska 

samordna arbetet. Eventuellt kan boenden i områden som är mindre krävande använda 
överskjutande tid till mer arbetskrävande områden. Projekteringsgruppen är 
områdesansvariga. 

 
 Maskinister och grävare efterlyses, alla i styrelsen ska förhöra sig och hänvisa till Roy-

Inge Hellström som samordnar entreprenörer med tid, pris och avtal. 
   
§27 För att styrelsen ska kunna ta ställning till hur och när dragningen ska göras är nästa 

steg att göra en grovkalkyl av byNet tillsammans med projekteringsgruppen, 
preliminärt i slutet av augusti. byNets kalkyl ingår i föreningens pris och medför inga 
extra kostnader. Det är i dagsläget oklart om det går att bygga anläggningen med 
redundancy. Kalkylen ska göras i tre alternativ:  

 A: Anslutning till medlemmar och tomrör till tomtgräns för icke medlemmar 
B: Anslutning till samtliga fastigheter inkl mediaomvandlare.  

 C: Dragning kortaste möjliga väg till medlemmar. 
 Budgetkalkyl beräknas att göras i vecka 35. 
  
 Tidplanen för sista anmälningsdatum och för byggstart av anläggningen kan fastställas 

av styrelsen efter att budgetkalkylen är framtagen, preliminärt nästa styrelsemöte 30 
augusti.  

 
 Markägare kontaktas när det är beslutat var dragningen ska göras. Markägaravtalet ska 

ses över av ordförande Peter Hero till styrelsemötet 30 augusti. 



 
§28 Styrelsen beslutade att kontakta alla fastighetsägare med brev i juli/augusti efter 

fastighetsägarregistret. Informationsansvaret för föreningen gentemot fastighetsägarna 
är därmed uppfyllt. Lillemor Svensson gör ett utkast som skickas till alla i styrelsen för 
synpunkter före utskicket. 

 
§29 Projekteringsgruppen ansvarar för informationen till fastighetsägarna med hjälpa av de 

områdesansvariga. I projekteringsgruppen ingår Esa Pentikäinen, Dimitros Gesoulis, 
Fredrik Bolmstedt, Leif Johansson, Sami Spjut och en kommande representant för 
Skåra (Peter Hero återkommer med namn). 

 
§30 Medlemsansökningar skickas till ordföranden och kassören för underskrift av avtalet, 

vidare till sekr som skickar till medlem och arkiverar. 
 
§31 Ansvariga för hemsidan är Anders Rytterstig och med Sami Spjuth.  
  
 Dimitros Gesoulis har tagit fram en karta över områdets anslutna medlemmar som 

kommer att distribueras till styrelsen. Kartan ska ej läggas ut på hemsidan. 
 
 §32 Styrelsen beslutade att uppta följande personer som medlemmar: 
  

Hjort Ingemar  Ödsmål 4:13 
Allansson Morgan  Ödsmål 3:143 
Söderström Lennart  Ödsmål 4:25 

  
Antalet medlemmar är nu 112. 

 
§33 Övriga frågor: 

a) Esa Pentikäinen har blivit kontaktad av Pether Bäversjö, med förfrågan om 
föreningen är intresserad av att lyfta in Älgön och Brattön i anläggningen. Öarna är 
beviljade EU-bidrag men det är inte klart ännu hur mycket de får i bidrag. 
Ordförande meddelar att föreningen är intresserad, eventuellt beslut i frågan tas 
längre fram. 

b) Det finns fastighetsägare utefter Rörtångsvägen som ej har blivit kontaktade om 
bredband, de ska kontaktas snarast av Fredrik Bolmstedt och Peter Hero. 

c) David Gustafsson har sonderat om upphandling av föreningslån och återkommer till 
nästa styrelsemöte med info. 

 
§34 Nästa styrelsemöte är 30 augusti kl 19.00 hos Leif Johansson, Byvägen 29. 
 
§35 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Peter Hero   David Gustafsson 
Styrelseordförande   Justerare 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Lillemor Svensson 
Sekreterare  


