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Mötet öppnas av Staffan.
Dagens protokolljusterare är Marie Wedin.
Dagordning godkännes.
Föregående protokoll gås igenom av Gunilla och godkännes.
Ekonomiska situationen är som följer. På kontot finns idag 42 476,29 kr.
Återbetalning till en medlem har skett, 300 kr. Fem nya medlemmar har betalt in
avgifter under sommaren.
Marie och Staffan ska träffa Håkan Tropp för att diskutera rutiner angående
fakturahanteringen mm för Otterbäckens fiberförening och dess medlemmar.
Medlemssituation. Otterbäckens fiberförening har idag 160 medlemmar som anmält
sig för anslutning. Föreningen deltog under Otterbäcksdagen med ett informationsbord.
Hemsidan. Hittills har sidan haft 18 565 sidhänvisningar. Fem e-postadresser med
@otterbackenfiber.se har delats.
Eric redogör för fiberutbyggnaden.
En del ändringar har fått göras i etapp planeringen pga. att Trafikverket inte gett sitt
tillstånd för grävning efter Amnevägen och Allmänna vägen än. Förändringarna har
fungerat bra. Etapp 5 kommer att bli kortare och gå snabbare än planerat.
Tidsmässigt ligger arbetet med grävning före planerna. Ev. kan fiberblåsningen ske
tidigare, men man kommer att blåsa all fiber vid ett tillfälle då all grävning är klar i
området.

Återställning av gator.
Klagomål har inkommit angående grävningen vid Harpunvägen. Där ligger
fortfarande mycket makadam kvar och ingen återställning är påbörjad.
En fastighetsägare på Neptunvägen har anmält skador på en häck. Staffan kommer
att ta upp dessa ärenden på arbetsmötet, med entreprenören, i morgon onsdag.
Tidsplan.
Eric kommer att skicka ut ett informationsbrev till medlemmar som finns i etapp 3
där han informerar om grävning och planeringsbesök hos alla som ska anslutas.
I morgon onsdag är det byggmöte i Hova med Amnelinds (entreprenör), Skagerns
Energi, byNet och Otterbäckens fiber. Staffan deltar.
9. Övriga frågor. Paraplyföreningen Gullspångs Fiber Ekonomiska Förening hade sitt
årsmöte den 15 juni. Staffan Gustafsson valdes till GFEF förenings ordförande under
ett år och Gunnar Södergren utsågs till adjungerande suppleant i styrelsen.
10. Nästa styrelsemöte är tisdag den 20 september kl 18 00, Allmänna väg 20.
11. Mötet avslutas.
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