
Protokoll, VÄN, Styrelsemöte 20120702 hos Jeppe på Rammelåsen.
Närvarande: Fredrik W Lindvall, Margaretha Runvik Wickberg, Monica Magnusson, Jesper Blomgren, Georg 
Wickberg.

1. Mötet öppnades.

2. Margaretha valdes till sekreterare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Jesper valdes till justerare.

5. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

6. Rapport från senaste mötet med ”Grävlingarna”.

När gruppen gick igenom kartan från Rejlers kom många med feed-back och förslag på 
förbättringar, så kartan är mycket omgjord. Bl a är svängen över Mias mark avskaffad 
och Stickan och Börje jobbar gemensamt på att göra Åsen och Folkesgårdens förslag 
tillsammans. Alla förslagen tillsammans spar mycket pengar åt alla föreningens 
medlemmar. När gruppen anser sig ha kommit fram till ett godtagbart förslag kommer 
kartan att scannas och läggas ut på hemsidan. Förslaget kan då kommenteras av alla!

Gruppen vill också diskutera med Gettjärns förening om deras dragning, fallgropar i 
hanteringen och anbud m m. Just nu är det grävgruppen som arbetar mest aktivt. 

7. Medlemmar och fastigheter

Fredrik rapporterade att antalet fastigheter som ska dra in fiber är idag 61 av 131 (Inkl 
kraftstationen, pumphuset, hembygdsgården och möjliga kunder i Folkesgården). 

SammanställningSammanställningSammanställningSammanställning

Fastighete
r MedlemmarMedlemmar

Antal %
Berga 13 4            31    
Kisterud 13 8            62    
Hensgård 45 16            36    
Åsen 15 7            47    
Ängarna 15 10            67    
Folkesgårde
n 30 16            53    

       
Totalt 131 61           47    

8. Markavtal/Nyttjanderättsavtal

Det finns inga nya rapporter, men arbetet fortsätter med att skriva på för berörda 
markägare. 



Avtal behövs från vägföreningarna som berörs av kanaliseringen. Västra Ämterviks 
fiberförening kommer att skicka förfrågan till alla berörda vägföreningar, vilket skickas till 
ordföranden och sekreteraren i samtliga föreningar. Ju fortare vägföreningarna och alla 
markägare skriver på nyttjanderättsavtalen (som är samma avtal över hela kommunen 
och som det som kommunen skriver för sina stamnät) desto snabbare går hanteringen 
och vi kan få fiber till våra hus.

9.  Inga övriga frågor diskuterades

10.Nästa möte bestäms efter Grävlingarna haft möte igen.

Vid protokollet ! ! ! ! Justeringsman

Margaretha Runvik Wickberg! ! Jesper Blomgren


