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PROTOKOLL  2006-06-14   kl 19.00-21.45 
 
Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband 
Ekonomisk förening hemma hos Leif Johansson, Byvägen 29, 
Ödsmålsmosse. 
 
Närvarande: ledamöter Peter Hero, Lillemor Svensson, Leif Johansson, Fredrik 
Bolmstedt, David Gustavsson, Rebecca Ivarsson och suppleanter Roy-Inge Hellström 
och Sami Spjuth.  
Inbjuden: Claes Duesgård. 
 
 
Protokoll nr 15 §§ 188-198 

 
§ 188 Ordföranden öppnar mötet. 
   
§ 189 Dagordning och kallelse godkändes. 
 
§ 190 Genomgång av föregående protokoll. 

- Styrelsen skall vid årsmötet påtala den förhöjda avgiften med 500 kr för 
tillkommande medlemmar i etapp 1 under 2006. 

- Styrelsens uppfattning är att det inte finns tillräckligt stort och aktivt intresse för 
bredband på Brattön ännu för att motivera att vi ska gå vidare. 

   
§ 191 Lägesrapport från Rörtången, Skår och Ödsmålsmosse: 
  Ödsmålsmosse:  
          Nu återstår det endast ca 2,3 km att gräva exklusive Ljungvägen. Markägaren för 

 Ljungvägen motsätter sig grävning före hösten då grävning ändå skall göras till  
fastigheterna. Vägföreningen är kontaktad och införstådd med fastighetsägarens   
krav. All utsättning är klar. Blåsning är beställd från första skåpet till den första Noden  
på Bärtas väg. 

  
          Rörtången: 
  Avtalet om rätten till tomrör är ännu inte klart. Fredrik B och Peter H fortsätter  

 förhandlingarna och återkommer till styrelsen med ev. förslag till beslut.  
 Man har  kabelproblem med felkopplade tomrör, ansvaret är Vägverket som har gjort    
 anläggningen mha ByNet. Man har blåst stora delar av nätet och har blåst fram till de  
 flesta fastigheterna.  
   

          Skåra: 
  Man har haft stora problem med defekt fiberslang och har tvingats gräva upp för  

 7-8 brott, ca 600 m totalt. ByNet blir ansvarig för merkostnaderna. Det är färdigblåst  
 fram till alla skåp. Vid en delsträcka har det krävts extra mycket grus. Vid platsen har  

          man lagt ned ett tomrör för elanslutning längre fram.   
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§ 192 Bokslut och Verksamhetsberättelse 
          Genomgång av bokslutet som även granskats av revisorn. 
 
          Peter H skriver verksamhetsberättelse. 
           
§ 193 Kalkyl 
 Kostnaderna uppgår fn till 716 tkr. Beräknad kostnad för hela anläggningen är 3 369 

tkr vilket medför ca 20 000 kr/fastighet. 
  
§ 194 Markavtal 
 Inget nytt.  
  
§ 195 Årsstämma 29 juni 
 Årsstämman blir i Snäckans samlingslokal i Kungälvs semesterby, torsdag 29 juni kl 

18.30.  
 
§ 196 Upptagande av nya medlemmar: 

145 Davidsson Jan Ödmsål 3:90 (ny fastighetsäg.) 
172 Walbeck Jan-Ove Ödsmål 4:57 
173 Magnusson Mattias Ödsmål 3:138 
174 Carlström Per-Arne Ödsmål 3:47 
175 Johansson Stellan Ödmsål 3:110 
176 Andersson Nicklas Ödsmål 3:44 
177 Bergman Sara Ödsmål 3:156 
178 Mirkovic Aila Ödsmål 3:84 
179 Andersson Morgan Ödsmål 3:118 

  
 Uppsägning av medlemskap:     

129  Ek Stefan Ljungvägen 29 
 
 Beslutades att införa en väntelista för nya medlemmar där det måste köpas en ny 

router, kravet är att det skall finnas utrymme inom budgeten 20.000 kr per medlem. 
 
 Väntelista för upptagande av nya medlemmar: 

Skåra:   Dahlberg Johan Skåra 1:21 
  
§ 197 Övriga frågor: 

a) Beslutades att det utgår en faktura-avgift med 25 kr i de fall vi måste skicka ett 
inbetalningskort för inbetalning av avgifter.  

b) KEAB vill ha alla anslutna fastighetsägares el-abonnentnummer för att avläsa 
Internetuppkopplingen och framöver avläsa elförbrukningen. Styrelsen kräver ett 
avtal och ersättning för tillgången till föreningens nät. Leif J kontaktar BIK och 
ev ByNet för att undersöka hur andra föreningar har gått tillväga.  

c) Vilka rättigheter har vägföreningar till respektive vägområden?  Leif J skall 
undersöka och återkoppla till styrelsen.  

d) Privata arbeten som görs i samband med grävning skall lyftas till styrelsen från 
områdesansvariga för att säkerställa att betalning sker. 

e) GPS-mätning av hela anläggningen skall göras.  
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§ 198 Mötet avslutas.  
 
 
 
 
 

Peter Hero   Fredrik Bolmstedt 
Ordförande   Justerare 

 
 
 

Vid protokollet 
 
 

Lillemor Svensson, sekr 
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