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1. Mötet öppnas av Staffan. 

2. Dagens protokolljusterare är Gunnar Södergren 

3. Dagordning godkännes. 

4. Föregående protokoll gås igenom och godkännes. 

5. Ekonomiska situationen. Idag har det betalats in 108 000 kr av medlemmar som fått 

den första fakturan på 6 000 kr. Totalt på kontot finns 145 962,50 kr. 

6. Medlemssituation. 168 medlemmar har skrivit på avtalet. 

7. Hemsidan. Gunnar har gjort vissa justeringar på hemsidan. Bl.a. tagit bort 

grävlängder. Idag har 21 672 besökt hemsidan. 

8. Utbyggnadssituationen.  

Erik är nu klar med hembesöken. Etapp 3 är klar förutom ett par fastigheter. 

Schaktning av etapp 4 har påbörjats. Sex tryckningar under Allmänna vägen är klara. 

Nuvarande väder gör att det finns risk för tjäle som kan stoppa grävningen. Men vi 

hoppas det klarar sig och att grävningen är klar om ca 5 veckor. Fiberblåsning borde 

komma igång inom snar framtid. 

Ett nodhus ska sättas upp söder om bandyplanen.  

9. Planering av medlemsmötet den 9 nov i Folkets Hus.  

Styrelsen och Erik träffas kl 18 00 tillsammans med vissa inbjudna för att gå igenom 

upplägg och ev frågor som kan komma upp under mötet samt fixa fikat. 



Staffan gör upp en programordning för kvällen. Vi kommer även att dela ut boxar och 

en blankett för beställning av det programutbud man vill ha. 

Medlemmar som inte är med på mötet kan hämta sin box hos Staffan, Ulf, Gunnar 

eller Marcus som alla har ett reservlager hemma. 

Ulf ordnar med nyckel Till Folkets Hus och Gunilla med fika innehåll. 

10. Övriga frågor. Finns det fortfarande kvar fastigheter där intresse för anslutningsavtal 

inte fångats upp? Vi tror inte det. Det har gått ut mycket information under 

projekttiden så ingen borde ha missat vad som gäller. 

11. Nästa styrelsemöte är tisdag den 22 nov kl 17 30 på Allmänna väg. 20. 

12. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För protokollet     Justerare 

 

 

 

 

 

Gunilla Palmquist    Gunnar Södergren 


