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STYRELSEMÖTE 
 
Plats:     Hos Leif Johansson, Byvägen 29 
 
Närvarande:    Mattias Berggren 
      Fredrik Bolmstedt 
      Per Blad 
      Roy-Inge Hellström 
      Britten Hörnkvist 
      Leif Johansson 
      Anders Rytterstig 
      Sami Spjuth 
 
 
 
§ 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 
Rörtången: Grävningen är klar, och fiber kommer att blåsas in i resterande fastigheter 
så snart som möjligt. Leif kontaktar ByNet i morgon och bestämmer tid för blåsning. 
Om blåsning sker nästa vecka, beräknas svetsning göras lördag 7 eller söndag 8 
oktober.   

 
Skåra: Den sista, missade tuben, grävs ned i morgon. Comeva blåser fiber till Hans 
Henriksson. För övrigt är det svetsat i alla fastigheter i Skåra. Leif och Peter Hero för 
diskussion med Ulf Simolin om att placera honom på väntelista.  
 
Ödsmålsmosse: 2 noder är klara och svetsade och ett 15-tal fastigheter är 
inkopplade.  9 fastigheter har fungerande bredband med 2 mb/sek. Leif har haft 
ovärderlig hjälp av Anders med detta arbete. Leif delar successivt ut media -
omvandlare (CPS). Målet är att de som är anslutna till nod 1 och 2 skall ha fått CPS 
senast till helgen.  Inom tre veckor kommer även nod 3 att vara klar. 
 
Leif informerade om att han har kommit överens med kommunen och KEAB om att 
gräva på Ljungvägen vecka 43. Kommunen kommer att stå för ca 55% av kostnaden. 
Per påpekade i detta sammanhang att det är viktigt att Leif får ett rekvisitionsnr och 
ett skriftligt avtal från kommunen. 
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Uppgifter till BIK-registret har inkommit från alla områden utom Skåra. KEAB önskar 
även uppgift om vilken person som står för resp nätabonnemang. Vi föreslår att KEAB 
tar fram denna information via kundnumren.  
 
§ 4 Ekonomi 
Leif redogjorde för det ekonomiska läget. 
 
Varje enskild medlem betalar uppkopplingen till KEAB. 
 
Leif kräver in underlag så att  betalning via autogiro kan startas fr o m årsskiftet 
för de medlemmar som har reverser. Även månadsavgiften för drift och 
underhåll av nätet bör betalas via autogiro. Denna avgift måste betalas av alla 
medlemmar oavsett om man kopplar in bredbandet. 
 
I och med att noderna är inkopplade kommer föreningen att få elräkningar. Det finns 
ett avtal för varje nod. 
 
Elkostnader, försäkringskostnader och övriga mindre kostnader ingår i avgiften för 
drift och underhåll. 
 
§ 5 Avtal 
Leif har ännu inte lyckats få de skriftliga markavtalen klara (Se föregående protokoll). 
 
§ 6 Tidsplan 
Alla medlemmar beräknas ha fått sina bredband inkopplade senast till jul. 
 
§ 7 Nya medlemmar 
Inga nya medlemmar har tillkommit sedan förra styrelsemötet. Leif åtog sig att hålla 
BIK-registret uppdaterat och se till att medlemsförteckningen är aktuell. 
 
§ 8 Övriga frågor 
a. Per redogjorde för BIK-möte.  

Medlemmarna rekommenderas att läsa hemsidan hos Kareby Bredband. 
 
 
b. Vi saknar försäkring. BIK tillhandahåller en försäkring via Länsförsäkringar. 

Per ser till att denna försäkring tecknas. 
 

c. Styrelsen efterlyser kompetens inom åskskydd för våra anläggningar. 
 

d. Vi bildar en arbetsgrupp som skall utreda utbud av tjänster för TV och 
telefoni. Gruppen består av Mattias Berggren, Anders Rytterstig och 
Dimitrios Gesoulis (tillfrågas). Gruppen har rätt att samverka med andra 
bredbandsföreningar. 
 

e. När anläggningen är klar, skall KEAB underrättas via mail varje gång vi 
öppnar nodskåpen. 
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f. Per undersöker vilka villkor som gäller för att medlemmarna skall få 
skattereduktion för bredbandsinstallationen. 

 
§ 9 Brev till alla medlemmar 
Vi måste snarast göra ett utskick till alla medlemmar, där det framgår att de senast 
den 31 oktober måste meddela Leif, vilken bandbredd de önskar. Det bör också 
framgå av brevet vilka olika kostnader som tillkommer samt att den enskilde 
medlemmen sluter avtal med KEAB. 
 
Britten skriver och skickar ut brevet via e-mail till alla medlemmar som har uppgivit 
e-mailaddress samt per post till övriga. Per granskar brevet innan det skickas. 
 
 
g.  

 
 
 
 
 

§ 10 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum tisdag den 24 oktober klockan 19 hos Leif Johansson, 
Byvägen 29. 
 
§ 11 Justeringsman 
Till justeringsman valdes Fredrik Bolmstedt. 
 
 
h.   
 
 
              
 
 
 

 


