
ÖDSMÅLSMOSSE/SKÅRA   PROTOKOLL 
BREDBAND EKONOMISK 
FÖRENING    2006-08-09  
   
     
 
STYRELSEMÖTE 
 
Plats:  Hos Leif Johansson, Byvägen 29 
 
Närvarande:  Mattias Berggren 
  Per Blad  
  David Gustafsson 
  Britten Hörnkvist 
  Leif Johansson 
  Dimitrios Gesoulis (speciellt inbjuden) 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Per Blad öppnade mötet. 
 
§ 2 Dagordning och kallelse 
Förslag till dagordning godkändes och kallelsen förklarades utförd på rätt sätt. 
 
§ 3 Lägesrapport 
Leif rapporterade från Ödsmålsmosse att fiber blåstes i 58 fastigheter igår och idag och att 25 
hus kommer att få fiber inblåst i morgon. Fastigheter på Bärtas väg återstår pga att en 
grävmaskin har gått sönder. Leif har varit kontakt med KEAB och skall träffa dem för 
samordning av grävningen på Ljungvägen. Under vecka 34 blåses fiber i resten av 
fastigheterna på Bärtas väg och sedan är fiberblåsning i Ödsmålsmosse klar. 
 
När all fiberblåsning är avslutad, kommer svetsning att ske (om ca en månad). 
 
Fredrik har meddelat från Rörtången att fiber skall blåsas till skåp 1 för tre fastigheter. På 
område Udden dras nya kablar och innertuber i helgen, och ett skåp installeras där i nästa 
vecka. En del grävning behöver göras på Leckborns mark och markavtal måste träffas. 
 
Beträffande Skåra har Mattias ej fått information från Peter Hero, vilket han kommer att 
skaffa snarast och Mattias mailar sedan ett tillägg till detta protokoll till styrelsens 
medlemmar. 
 
Att göra: 
 
Se till att områdesansvariga meddelar ”sina” medlemmar att de skall maila sina KEAB 
anläggningsnummer, kundnummer och anläggningsadress senast den 31 augusti till den 
områdesansvarige. (Dessa uppgifter hittar man på fakturorna från Kungälv energi, dit alla 
hushållen i området betalar nätavgift.) 
 
Dimitrios skall via Leif ha in uppgifterna från de områdesansvariga för att uppdatera 
BIK registret. 
 



      
      2.
  
Britten ser till att protokollen från styrelsemötena mailas till alla medlemmar i styrelsen. 
       
 
§ 4 Ekonomi 
Leif har obetalda fakturor från ByNet på 464.452 kr och en räkning från grävare på 62.000 kr. 
Inbetalningar har influtit motsvarande 2.800 kr och det finns 4 st outnyttjade reverser och en 
kredit på 2.3 milj. 
 
Den ekonomiska kalkylen, som togs upp vid förra mötet, har Leif ej hunnit göra men lovade 
ha den klar till nästa styrelsemöte. 
 
§ 5 Avtal 
Frågorna om avtal kvarstår från förra mötet (se § 6 i föregående protokoll). Dessutom 
tillkommer att avtal bör skrivas med markägare Leckborn. 
 
§ 6 Tidsplan 
Vi kan inte göra någon tidsplan innan vi vet hur arbetet fortskridit i Skåra. 
 
§ 7 Nya medlemmar 
Följande nya medlemmar antogs: 
Anders Andersson, Ödsmål 1:7, Ödsmål 520 
Dan Olsson, Ödsmål 2:55, Rörtången 276 
Stellan Johansson, Ödsmål 3:110, Dalvägen 20  
Nicklas Andersson, Ödsmål 3:44, Dalvägen 21 
Sara Bergman, Ödsmål 3:156, Byvägen 26 
Aila Mirkovic, Ödsmål 3:84, Enebacksvägen 12 
Morgan Andersson, Ödsmål 3:118, Dalvägen 
 
§ 8  Övriga frågor 
Medlemmarna får ekonomisk ersättning för ”bilkörning i föreningens tjänst”. 
 
Föreningen skickar ut ett mail i februari till de medlemmar som installerat bredband att det är 
dags att söka skatteåterbäring. 
 
§ 9 Justeringsman 
Till justeringsman valdes Leif Johansson 
 
§ 10 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte äger rum torsdagen den 21 september kl 19 hos Leif Johansson. Per mailar 
dagordning till Britten så att den kan bifogas kallelsen till mötet. 
 
§ 11 Mötets avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat och samtliga tackade för goda smörgåsar. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
Britten Hörnkvist   Leif Johansson 


