
Sammanfattning Protokoll 16-04-05

Inbjudna gäster var Christoffer och Stellan ifrån IFKS

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomin i föreningen: Föreningen har nu 464 112 kr på kontot.
Nästa delbetalning från medlemmarna på 5000 kr beslutades till sista maj.

Genomgång av beslutet: Bidragsbeslutet från Länsstyrelsen är nu klart!

Upphandling :
Föreningen behöver snarast skapa ett förfrågningsunderlag som ska läggas ut
på anbud gällande material, schakt och fiberinstallation. Stellan Sjögren som 
är vår konsult i projektet föreslår att föreningen lägger ut anbuden i tre olika 
delar, men att föreningen väljer en entreprenör som sköter allt. Det är stora 
fördelar med att välja ett företag som sköter alla bitar, dels för att slippa 
ansvarsfrågor vid ev problem under arbetet. 

Markupplåtelseavtalen: Föreningen måste snarast se till att alla avtal skrivs längs  
           med projektområdet. Alla fastighetsägare, enskilda vägföreningar och 
           trafikverket inom projektområdet måste föreningen ha ett markupplåtelseavtal 
           med.

Sara tittar över fastighetskartorna och övriga styrelsemedlemmar hjälper 
sedan till att avtalen skrivs.

Kommunikationsavtalet med Miljöteknik kommer Börje att jobba vidare med.

Uppdatering gatubelysningen: Föreningen har fortfarande inte fått något besked
           om ev gatubelysning längs Lilla Silpinge-vägen. Ettebro intresseförening har 
           också ställt sig bakom föreningens ansökan. Carina jobbar vidare med denna
           fråga.

’Sista Chansen’ : För att få fler in i föreningen har erbjudande gjorts till resterande 
           medlemmar, kallat ’Sista Chancen’, med en avbetalningsplan.
           Avbetalningstiden kommer att vara max tre år, respektive tills allt är
           betalt, och räntefritt de första 12 månaderna.

Informationsmöte i Gnistan 14:e april: Styrelsen förbereder 
           informationsmötet. Styrelsen kommer att informera om:

 Bidragsprocessen
 Samförläggningen med EON
 Ekonomin i föreningen
 Grunder med fiberteknik, inmätning och dokumentation.
 Tidsplan framöver



Inbjudna till kvällen är Birgitta Jonasson, Länsstyrelsen och Rickard Svensson 
som är bredbandskoordinator i Region Blekinge.
Birgitta och Rickard kommer att presentera sina respektive uppdrag och 
svarar på de frågor som ställs.


