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PROTOKOLL  2006-05-09   kl 19.00-21.00 
 
Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband 
Ekonomisk förening hemma hos Peter Hero, Lahälla 430, Skåra. 
 
Närvarande: ledamöter Peter Hero, Lillemor Svensson, Leif Johansson, Fredrik 
Bolmstedt, Rebecca Ivarsson och suppleant Roy-Inge Hellström.  
Förhindrade: ledamot David Gustavsson och suppleant Sami Spjuth. 
 
Protokoll nr 14 §§ 176-187 

 
§ 176 Ordföranden öppnar mötet. 
   
§ 177 Dagordning och kallelse godkändes. 
 
§ 178 Genomgång av föregående protokoll. 
 
§ 179 Lägesrapport från Rörtången, Skåra och Ödsmålsmosse: 
 

Rörtången 
Det är möte med områdesansvariga 10/5. Grävningen är nästan klar, man håller på med 
sista delen vid luftledningen mot Ödsmålsmosse. Noden skall förhoppningsvis sättas i 
denna veckan. Blåsning av fiber i vecka 21 för de delar som är klara. Nätet är GPS-
mätt från markbrunnen till Noderna både i Rörtången och i Skåra.  

  
Fredrik redovisar det slutliga avtalsförslaget för att kunna köpa rätten till vissa tomrör i 
Rörtången, avtalet är granskat av jurist.  
 
Styrelsen godkänner förslaget.  
 
Ödsmålsmosse 
Det är grävt ca 1/5 av den totala sträckan i området, Bärtas Väg, skogsvägen mot 
Rondan fram till torpet, skogsvägen mellan Byvägen och Bastubäcksvägen förbi 3G-
masten och översta delen av Byvägen. Örnliden upp till Bärtas väg är nästan klar.  
Grävningen fortsätter from vecka 21 tom 24. 
 
Utsättningen av el och tele i området är inte klart ännu. Det är svårt att få till stånd 
utsättning i tid, dock har KEAB och Telia lovat att all utsättning skall vara klart senast 
i slutet av vecka 20. 
 
Styrelsen har fått ett avtalsförslag om nedgrävning av ett dräneringsrör på en uppfart 
från en boende på Rondan. Styrelsen godkänner inte avtalsförslaget men står bakom att 
föreningen åtar sig grävningen och betalar för dränrör.  
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Militären har besvarat föreningens förfrågan om ev. hinder av kablar etc inom vårt 
område och meddelat att vårt bredbandsprojekt inte står i motsättning till militärens ev. 
kablar där.  
 
Observera att markavtal skall tecknas med alla fastighetsägare där fiber grävs ned. Det 
gäller även när vi gräver över någons tomt etc.  
 
Skåra  
Det har krävts mycket planering och samordning för att få ihop tider för 
medlemmarnas grävning. Det har fungerat bra. Man beräknar att all grävning är färdig 
tom vecka 20.  
 

§ 180 Reviderad kalkyl 
Genomgång av vår reviderade kalkyl. Den medför bla att kapaciteten ökar och att 
anläggningen relativt enkelt kan byggas ut allteftersom fler vill ansluta sig. Noderna är 
utökade från fyra till fem. 
 
Föreningen har reviderad planeringen och därmed fått merkostnader. Styrelsen 
bedömer att nytillkomna medlemmar from 2006 skall betala merkostnaden med 500 
kr/medlem utöver årsavgift och medlemsinsats. Denna merkostnad gäller för etapp 1 
av anläggningen som pågår nu. I nästa Etapp kommer det att tillkomma en högre avgift 
för nya medlemmar.  

         
§ 181 Markavtal 

 Arbete pågår för de återstående avtalen.      
   
§ 182 Tidplan 
 Målsättningen är att all grävning, blåsning, svetsning och installation i fastigheterna 

skall vara klart i augusti och att driftsättning kan ske i september.  
 
 Föreningen skall försöka boka Jonas Svensson, grävare, för ytterligare två veckor i juni 

för att förhoppningsvis färdigställa grävningen i Ödsmålsmosse. 
 
 Det är bokat blåsning för Rörtången alt Skåra 22/5, därefter successivt alltefter 

färdigställande. Preliminärt blir det olika blåsare för det gemensamma nätet och för 
fastighetsblåsningen. 

 
 Leif undersöker vidare om vilken framförhållning vi behöver ha för bokning av 

svetsning.   
  
 
§ 183 Årsstämma 29 juni  
 Vi skall i första hand boka Snäckan i Kungälvs semesterby, därefter Lökeberga eller 

Mimers hus.  
 
 Kallelse skall skickas till medlemmarna via e-post och anslås i Rörtången, Skåra och 

Ödsmålsmosse. Lillemor ansvarar för utskick.  
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 Valberedningen har meddelat att de är hoppfulla att fylla de avgående 

styrelsemedlemmarnas platser med nya kandidater. 
   
§ 184 Upptagande av nya medlemmar 
  

171 Månsson Lars Ödsmål 4:76 
 
§ 185 Övriga frågor: 

a) BIK har årsmöte 11/5 och det är önskvärt att någon från vår förening kan 
medverka.   

b) De medlemmar som inte betalt årsavgift skall betala påminnelseavgift. 
c) Medlem på Ljungvägen vill avsluta sitt medlemskap. Skall ansöka om utträde till 

styrelsen. Leif kontaktar. 
d) Styrelsen beslutade att ta upp lånet i banken inom ca 3-4 veckor. Leif och Peter 

kontaktar banken. 
e) En informationsskylt om att bredbandsgrävning pågår skall anslås i 

Ödsmålsmosse, Leif ansvarar. 
f) Det är angeläget att medlemmarna städar upp efter grävningen för att inte irritera 

grannarna. 
 
§ 186 Nästa styrelsemöte är onsdag juni kl 19 hemma hos Leif Johansson, Byvägen 29 

Ödsmålsmosse. 
 
§ 187 Mötet avslutas.  
 
 
  
 

Peter Hero   Fredrik Bolmstedt 
Ordförande   Justerare 

 
 
 

Vid protokollet 
 
 

Lillemor Svensson, sekr 
 


