
Vastra Amterviks Norra Fiber Forening PROTOKOLL

Sammantradesdatum 2012-1 1-17

Informationsmote med kunder

Tid: kl 11:00

Plats: Hembygdsgarden

Narvarande
styrelsen:
Fredrik, Georg Monica

8 kunder av 12 deltog pa motet.

1. Motets oppnande
Fredrik halsade valkommen.

2. Val av sekreterare och justerare
Monica Magnusson och Stig-Ake Johansson

3. Godkannande av dagordningen
Fbreslagen dagordning godkandes

4. Lagesrapport
Bifogas protokollet
Georg kommenterade de olika aktiviteterna som genomfbrts hittills.
Utbver den information som finns i lagesrapporten har styrelsen traffat lansstyrelsen for att reda ut en del fragor.

5. Presentation av kanalisationsforslag
Projektet kommer troligtvis att genomfbras i tva etapper.
Del saknas i dagslaget ett nyttjanderattsavtal med en vagforening i omradet. Vi har inte stora fbrhoppningar att vi
far ett sadant. Medlemmar i den vagforeningen bo'r begara en extrastamma for att fa fram ett beslut.
Georg presenter tva mojliga fbrslag padragningen pa kartan. Denna dragning ar lite krangligare an den som var
ta'nkt fran borjan, men ar nagot kortare.

6. Ovriga arenden
Manga bra fragor och synpunkter kom fram pa motet.
Fragor som diskuterades pa motet:
Vad ha'nder om man vill bygga efter att fibern ar nedlagd.?
Arendet kommer att hanteras i samrad mellan markagare och fbreningen da man kommer overens om

fbrdelning av kostnaderna.
Vad ar skillnaden mellan kund och medlem? Den storsta skillnaden ar att man som kund inte har rostratt pa
stamman. Kunden kan heller inte ta del av ev. utdelning i fbreningen. Kunden behbver heller inte drabbas av
aterbetalning av insats om en medlem hoppar av.
Foreningens ambition ar att kostnaden for att fa fiber ska vara sa lika som mqjligt mellan medlem och kund. Vi
har god hjalp av hushallningssallskapet som ger oss radgivning i fr&gorna hur vi ska hantera vara kunder pa del
basta satt.
Avtal med Telia for trafiken ga'ller i ca 14 ar, darefter mSste vi teckna avtal om forvaltning och underhall.
Fb'rhoppningsvis har kommunen ansvar for all kanalisation i kommunen vid del tillfallet.

7. Fredrik tackade alia for ett bra mote och avslutade motet.

Vid Protokollet Monica Magnusson Justerare Stig-Ake Johansson


