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Närvarande: Staffan Gustafsson 

Sara Hultman 

 Ulf Nilsson 

Gunnar Södergren 

Bo-Göran Romppanen 

Oscar Andersson 

Marcus Johansson 

Gunilla Palmquist 

Inbjuden: Eric Söderström Skagerns Energi 

Tid: Den 11 augusti kl 17.30-19.00 

Plats: Allmänna vägen 20, Otterbäcken 

1 Mötets öppnande 

Staffan öppnar dagens möte. 

2 Justerare 

Till att justera dagens protokoll valdes Bo-Göran Romppanen. 

3 Rapport från Otterbäcksdagen 

Bo-Göran och Gunnar ger en kort rapport från Otterbäcksdagen. Båda upplevde en negativ 

inställning till det avtal som skickats ut till samtliga fastigheter. Kan blankettens utformning ha skapat 

mer frågetecken än klarhet? 

4 Frågor på det utsända materialet 

En fråga som kommit upp är om företag kan få fiberinstallation till en lägre kostnad med 

VänerEnergi? En fastighetsägare med fler fastigheter har tagit upp den frågan. 

Staffan kontaktar honom och kollar. 

En annan fråga som väckts från fastighetsägare till flerfamiljshus är hur man kommer att förse de 

olika lägenheterna med fiber? 

Ytterligare en fråga är hur dragningen av nätet kommer att ske. En uppdaterad projektering från 

byNet behövs eftersom många vill veta hur dragningen kommer att gå och hur de kommer att 

påverkas. 

5 Hur ska vi få fler att skriva på 

Vad gör vi för att få med fler på tåget? Kreativa idéer efterlyses. 

Vi beslutar att erbjuda samtliga medlemmar möjlighet att få svar på sina ev frågor genom att 

Staffan mailar ut ett brev till föreningens medlemmar  

 En uppmaning att teckna avtal om man ännu ej gjort detta 

 med styrelsens samtliganamn och tel nr dit man kan ringa för att ställa frågor 

 med en inbjudan till frågestund i Folkets Hus lördagen den 29 aug mellan kl 10-13 

 Eric Söderström ansvarar för att affischer trycks upp och anslås.  

 Ulf kollar upp och bokar Folkets Hus. 



 Eric tar med sig frågan angående en uppdaterad projektering till Lars Johansson, Skagerns 

Energi. Det är väldigt angeläget att en sådan finns att visa den 29/8. 

 Ska vi skaffa skyltar att sätta upp vid fastigheter som skrivit på avtalet? Ulf kontaktar 

Kooperativet Laxen för att se om de kan tillverka liknande de skyltar som Thasse använder. 

 Gunilla kontaktar Maria Gustavsson för att kolla upp om det fortfarande finns Lider pengar 

att ansöka om. 

6 Avtal 

Staffan kommer att maila ut två avtalsförslag till styrelsens medlemmar som han vill att vi granskar 

och kommer med synpunkter på. Dessa är inte offentliga ännu utan endast för internt bruk. 

7 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är onsdag den 26 aug kl. 17 30 Allmänna väg 20. Då förbereder vi lördagen, 

diskuterar avtal och kommer med nya friska idéer. 

8 Mötets avslutning 

Staffan avslutar mötet och tackar för visat engagemang. 

 

Protokollförare   Justerare 

 

 

Gunilla Palmquist   Bo-Göran Romppanen 


