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PROTOKOLL  2006-04-04   kl 19.00-23.00 
 
Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband 
Ekonomisk förening hemma hos Lillemor Svensson, Snäckvägen 15, 
Ödsmålsmosse. 
 
Närvarande: ledamöter Peter Hero, Lillemor Svensson, Leif Johansson, Fredrik 
Bolmstedt, David Gustavsson, Rebecca Ivarsson och suppleant Roy-Inge Hellström.  
Inbjuden: Från projekteringsgruppen Claes Duesgård. 
Förhindrade: suppleant Sami Spjuth. 
 
Protokoll nr 12 §§ 146-161 

 
§ 146 Ordföranden öppnar mötet. 
   
§ 147 Dagordning och kallelse godkändes. 
 
§ 148 Genomgång av föregående protokoll. 
 
§ 149 Lägesrapport från projekteringsgruppen: 

- Claes Duesgård från Rörtången: det är tillräckligt med folk för det basala arbetet 
men för det mer specifika arbetet krävs kunnigt folk. Man har ”bokfört” de 
medlemmar som är med och arbetar. Grävningen är färdig fram till första skåpet  
och fiber är blåst dit. Från Markbrunnen utgör det ca ¾ av den totala sträckan. 
Noden ska enligt panerna installeras i veckan.  

- Claes anser att det finns komplicerade del-sträckor där vi behöver ha kompetent 
folk. Styrelsen diskuterade om vi behöver anlita konsulter? Inget beslut fattades. 

- Peter påtalar vikten av att samordna vårt arbete med byNet kring de olika delarna 
grävning, blåsning och svetsning, för att arbetet ska löpa smidigt. 

- Frågan om vi ska köpa svetsning eller utbilda oss själva diskuterades. Andra 
föreningar har gjort på olika sätt, det kan bli billigare men det kan också bli 
dyrare. 
 

Inriktningen är att vi ska köpa professionell svetsning med garanti.  
 

Bedömningen i dagsläget är att inkoppling av vår anläggning blir tidigast i augusti. 
 

§ 150 byNet har idag gjort en ny kalkyl tillsammans med Leif J och priset per fastighet med 
nuvarande beräkning är ca 16 800 kr. Då ingår ej ev. köp av tomrör i Rörtången.  

 
 byNet informerade idag att det tillkommer 12 tkr/Nod för elabonnemangen. Denna 

kostnad är inte medräknad i kalkylen.  Vi borde fått denna information tidigare.  
 
 Föreningen har god likviditet.  
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 Fredrik Bolmstedt och Claes Duesgård hade i förra veckan möte med en 
fastighetsägare i Rörtången angående ev köp av tomrör som finns anlagda mellan ett 
antal fastigheter i Rörtången.  Tillgång till tomrören förenklar för vår förening att 
anlägga bredbandet men det går bra även utan tillgång till tomrörsnätet. Vi har 
lämnat anbud och förhandling pågår.  

 
§151  Alla medlemmar har betalat eller lämnat revers.  
  
§ 152 Av nitton markavtal är 13 klara, samtal pågår med fyra markägare och två kontakter 

återstår att ta. Avtal med Solberga vägförening i Ödsmålsmosse är klart. Inspektion 
före grävning är påbörjad. 

 
§ 153 Projektering av vår bredbandsanläggning är klar enligt Leif Johansson.  

Beslutades att avsluta projekteringsgruppen.  
  
 Diskussion i styrelsen om vårt fortsatta arbete med genomförandet av anläggningen. 

Arbetet är ”spretigt” och behöver samordnas bättre.  
- Vi måste ta gemensamt ansvar för samordning av arbetsmomenten i Rörtången, 

Skåra, Ödsmålsmosse. 
- Aktivitetsplan för genomförandet i Ödsmålsmosse skall upprättas av Lillemor, 

David och Rebecca. 
- Det är viktigt att material snabbt är på plats inför grävning. 

 
Ansvarsområden fn: 
o Materialansvar, Leif Johansson 
o Kontakt med grävare, Peter Hero, Leif Johansson och Claes Duesgård 
o Bokning av blåsning och svetsning, Leif Johansson 
o Koordinering områdesansvariga Ödsmålsmosse, Lillemor Svensson 

  
Möte med områdesansvariga Ödsmålsmosse på lördag 8/4 kl 14: 
Lillemor och Rebecca är sammankallande, man skall dela in vilka fastigheter/område 
för de områdesansvariga, deras arbetsuppgifter och genomgång av den kommande 
arbetsgången. Färgspray och pinnar för att markera ut respektive område finns 
hemma hos Leif att hämta.   

 
§ 154 Peter informerar om att han slutar som ordförande efter innevarande period. Tyvärr. 

Valberedningen är informerad.  
 
Peter kommer att vara områdesansvarig i Lahälla fortsättningsvis.  

 
§ 155 Vi har två ”huvudgrävare” och det är bokat grävning tom juni + ev några helger för 

sommarboende om det behövs. Vi har också tillgång till en liten grävmaskin för de 
som kan gräva för 700 kr/dygn.  

  
 Peter har preliminärt bokat grävar va 17-20, varav 19 och 20 i Skåra. Om det är 

möjligt för planeringen ev. i Ödsmålsmosse va 17+18. 
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§ 156 Preliminär dagordning på medlemsmötet 22 april i Lyckebo; information om 
kalkylen, hur arbetet fortskrider och planeringen framåt.  

  
§ 157 Beslutades att hålla ordinarie årsstämma 29 juni kl 19 i Snäckan eller Lyckebo. Plats 

bestäms när vi har bokat.  Kallelse ska skickas ut i början av juni. 
 
§ 158 Upptagande av nya medlemmar: 
 

167 Piskorowski Peter Ödsmål 4:6 
168 Börjesson-Canales Tonie Ödsmål 1:16 
169 Olsson  Arne Ödsmål 1:75 

 
§ 159 Övriga frågor: 

a) En medlem har betalt tre insatser för tre olika fastigheter, en anläggningsavgift 
och önskar avvakta med de två övriga. Beslutades att återbetala två insatser à 
100 kr och stryka de två fastigheterna ur registret.  

b) Föreningen bekostar det anslutningsdon som sitter på utsidan av fastigheten vid 
anslutning.   

c) Fastighetsägare som behöver hjälp med grävning på egen tomt får själv 
ombesörja detta. 

d) Föreningen ska informera på hemsidan att alla medlemmar måste arbeta eller 
betala 1 000 kr/dag. Om man uteblir är kostnaden 1 500 kr/dag. Allt enligt 
stämmobeslut.  

e) Inför sommaren behöver styrelsen fördela inom sig fördelning att vara 
kontaktperson2v/pp. Lillemor mejlar frågan och sammanställer ett förslag. 

 
§ 160 Nästa styrelsemöte är tisdag 18 april kl 19.00 hemma hos Rebecca Ivarsson, 

Snäckvägen 11, Ödsmålsmosse.  
 
§ 161 Mötet avslutas.  
 
 
  
 

Peter Hero   Fredrik Bolmstedt 
Ordförande   Justerare 

 
 
 

Vid protokollet 
 
 

Lillemor Svensson, sekr 
 


