Sammanfattning Protokoll 16-01-19
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
Kassa : Föreningen har nu 440.000 på kontot efter att viss materialkostnad
samt konsulttjänster till dagens datum är betalda.
Fortfarande två medlemmar som ännu inte betalat in senaste insatsen.
Länsstyrelsen : Föreningen har ännu inte fått något bidragsbeslut.
Föreningen bör dock ligga bra till eftersom samförläggningen med EON är
upphandlad och klar och att material redan är inhandlat.
Tillståndet från trafikverket om att samförlägga med EON är klart.
Grävningen kommer förhoppningsvis igång så fort tjälen släpper i marken.
Medgivande från vägföreningar i projektområde om att gräva intill
respektive enskild väg är klart med Lilla Silpinge och Kjättorp. Vägföreningarna
i Värmansmåla, Röan, Kölja kommer att bli kontaktade igen.
Gatubelysning : Föreningen har haft kontakt med kommunen ang den
skrivelsen som gjorts för utbyte och utbyggnad av gatubelysningen i området.
Befintlig belysning kommer att bytas ut, men det kommer inte att bli några
nya lyktstolpar längs trafikverkets väg.
Längs enskilda vägar kan det dock finnas möjlighet till utbyggnad genom
kommunens projekt ”säker skolväg”. Carina kommer att jobba vidare med att
få gatlysen längs Lilla Silpinge-vägen.
Yngve kommer att ta kontakt med EON om önskemål att ev flytta en gatlykta
och ev också sätta extra belysning över Gnistans gårdsplan.
Ansvarsfrågan : Föreningen kommer att kräva att huvudentreprenören
ansvarar och sköter allt arbete med personalliggare.
Material : Allt material för samgrävningen med EON är på plats sedan
december månad.
Styrelsen beslutar att kontrollanten får bilersättning vid all bilkörning i
samband med kontroll och besiktning av löpande arbete i projektet.
Medlemsavgift kommer årligen att tas ut för varje fastighet i fiberprojektet.
Hemsidan kommer att uppdateras med antal medlemmar och antal anslutna

hushåll.
Korttidsabonnemang : Föreningen har undersökt möjligheten att ansluta
korttidsabonnemang till ex till sommarstugor. Det är upp till kommunikationsoperatören att erbjuda korttidstjänster.
Bräknetrampen : Yngve har fått frågan om en av sträckorna i årets
Bräknetramp kan gå genom Silpinge. Styrelsen funderar över vad vi kan
erbjuda och ev hjälpa till med.

