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Styrelsemöte i Västra Ämterviks Norra Fiber Förening förstärkt med grävlinggruppen

Tid: kl19:00

Plats: Pecka

Närvarande styrelsen:
Fredrik Lindvall, Margaretha Runvik, Georg Wickberg, Jesper Blomgren & Monica  Magnusson

Närvarande grävlinggruppen:
Gunde Gunnarsson, Roy Eriksson, Henry Sjölund, Bosse Westerberg, Lars-Ove Eriksson, 
Johan-Birger Andersson, Stig-Åke Johansson (representerar våra kunder i Folkesgården). 
Börje Magnusson deltog del av mötet och avvek efter rapporten om läget i Åsen.
                      
 1. Mötets öppnande                                                                   

· Fredrik hälsade välkommen

2. Val av sekreterare
· Monica


3. Godkännande av dagordningen 
· Förslagen dagordning godkändes


4. Val av justerare
· Jesper


5. Presentation av kanalisationen
· Berga; alla markavtal påskrivna.
·
· Kisterud; Alla avtal påskrivna förutom ett. Fixas under morgondagen.
·
· Hensgård; Saknar avtal från 2 fastigheter, samt sommarstugeägarna där avtalen 

skickats. Vi har fått ett svar vad det gäller sommarstugorna.
·
· Åsen; Börje Magnusson klargjorde att han inte skriver på något markavtal om inte 

boende i Folkesgården, som vill, får bli fullgoda medlemmar i fiberföreningen. Han 
framförde även att det är ytterligare 2 personer i Åsen som inte skriver på 
markavtalen om detta krav inte infrias. Vi har dock inte detta verifierat av personerna 
själva. Börje Magnusson lämnade en karta utan det tidigare förslaget dokumenterat 
och lämnade därmed mötet.

· Folkesgården; alla markavtal påskrivna från kunder som angett sitt skriftliga intresse 
att köpa fiber.

· Hensgårdsängarna; alla markavtal påskrivna. Det finns två alternativ framtagna för 
Hensgårdsängarna.

· Vi kan konstatera att alla områden i stort sett är klara utom Åsen som just nu är en 
vit fläck. Det finns medlemmar i Åsen som vill ha fiber och föreningen jobbar för att 
alla som vill ha fiber ska få fiber.

Styrelsen kvarstår med vårt ställningstagande att vi jobbar på uppdrag av våra 
medlemmar och kunder och inte för enskilda individer som ställer krav som inte 
styrelsen kan gå med på.



Vi går vidare genom att säkerställa att det budskap som Börje Magnusson förmedlat är 
sant. Börje Magnusson ingår från och med nu inte i grävlinggruppen.

Om ingen från ursprungliga grävlinggruppen i Åsen kvarstår i gruppen så kommer 
Per-Olov Öholm att vidtalas om han vill ställa upp.

Vi kommer att göra en riktad aktivitet till alla i Åsen för att marknadsföra fiber och 
skaffa oss en uppfattning om intresset. Alternativ kanalisation kommer att tas fram.

· Det är ytterligare två markavtal som kommer att behövas vid alternativ kanalisation.

6. Fastställa aktuella tal
· Vi ber grävlinggruppen om hjälp att räkna antalet fastigheter i Åsen så att vi får ett 

korrekt underlag för att beräkna hur stor andel som är medlemmar.

7. Nästa möte
· Nästa styrelsemöte är måndag 3 september hos Fredrik W Lindvall.
· Georg kallar grävlinggruppen när kontakterna i Åsen är tagna.

Vid Protokollet  Monica Magnusson Justerare  Jesper Blomgren
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