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Plats: Myre
Närvarande: Perolof, Johanna, Bo, Peter och Anna, Erik, Anna och Patrik och Tommy A.
Möte 9
- Breafing – senaste nytt
Vi är uppe i 88 % nu och ännu några fler ska kollas av igen. Lilla gröna huset i samhället är
med. Alla vid Burge/Grinder är med. Johanna ska ännu ringa till [enskild medlem], [enskild
medlem] och [enskild medlem].
Anna A tycker att vi ska ta bort alla minnesanteckningar från nätet. Att vi lägger dem på
google.docs istället eftersom det finns så många namn med i anteckningarna. Mötet
bestämmer det.
- Föreningsbildningen och nästa sockenmöte
Tommy informerar om att den 27/3 ska ett momsmöte vara för fiberföreningar på Lövsta,
där Annika Nordkvist, skattejurist kommer att tala. Johanna och Anna A anmäler intresse.
Tommy berättar att det nu diskuteras om det ev. finns fördelar att bilda små aktiebolag
istället för ekonomiska föreningar. Det underlättar både moms och skattefrågan. För
medlemmen/aktieägaren och insatsen kan ett AB köra en aktiepost på ex. 1000kr och ett
ovillkorat aktieägartillskott på resterande belopp. På det ovillkorade beloppet får ägaren inte
tillbaka.
Mötet beslutade att ställa in sockenmötet med fiberpub den 23/3 och senarelägga det efter
momsmötet.
Peter påvisar att det finns risker med AB ifall ex. Telia gör ”fientligt uppköp”. Vad det nu
innebär, men illa är det. Vi behöver reda ut vilka positiva och negativa skillnader det är med
AB eller ek. förening innan vi bildar en juridisk enhet.
- Markägarmöte
Markägarmötet den 8/3 kl 19 är klart. Lokalen bokad och Tommy ska försöka komma. Vår
markägarförteckning är så gott som klar. På mötet ska vi inte visa någon annan karta än vår
pluppkarta. Vi ska informera om vad som är på gång och varför och bjuda in dem till att delta
aktivt i hur vi löser detta.
Det finns ännu tid att se över markägaravtalen och prata igenom med Anne om vad som är
bra. Lantmäteriet tycker att avtalen som är skrivna av LRF är för snälla
Vi behöver vara införstådda med att Ledningsrätt kostar och att det ska räknas in i kalkylen
för insatspriset, det landar på ungefär ca 500-1000:- för varje fastighetsmedlem.
Erik har filat färdigt tillsammans med [enskild medlem] på inbjudan till markägarmöte. Det är
viktigt att informationen mottas rätt av markägaren att de får en så positiv inställning som
möjligt från början.
●
○

Frågor till Tommy
Svartfiber – hur blir det för en sommargotlänning om han/hon köper svartfiber, kan
han/hon koppla på med något kortvarigt abonnemang för sommarmånaderna?
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SVAR: Skilj på Svart fiber / Släkt fiber (ej aktiv)
Vad det gäller en sommarboende så kan de köpa in sig på en släkt fiber och aktivera den
på sommaren. Hushållet kontaktar fiberföreningen som är kunden hos Telia. Hushållet
kan inte kontakta andra operatörer själv. Det är Telia som kommer att gälla. En
anslutningsavgift kostar ca 1500 kr. + ordinarie abonnemang av olika slag. Det är
förmodligen dyrt och det går förmodligen på ett ut att betala löpande avgift.
○ Trygghetslarmet – UPS-lösning i vår telestation, för hemmen? Fast IP? Brandväggar mm.
SVAR: Fast IP kommer inte att finnas längre. Det håller på att utvecklas nya system och
ingen vet så mycket om det längre. Vi kan inte utlova fasta IP-adresser i dagsläget.
En batteribackup för hemmen kostar allt ifrån 2000kr och uppåt. Vi informerar Tommy
om vår information om SOFs planering för trygghetslarmen.
○ Efteranmälningar – på vilken nivå ska vi lägga oss för att det ska bli så rimligt som möjligt
för efterkommande? (Tänk även på efterkommande företag.)
SVAR: Det här är ett mindre problem. Vi borde sätta priset ”minst det dubbla” av vad
ursprungspriset blev. Vid de hushåll vi vet – att de vill ha fiber om något år och vi ändå
går förbi, bör vi lägga ner en ”tyst-fiber”.
○ Företagen/regionens verksamheter – hur ska vi kunna räkna och agera så att det blir så
likvärdigt och rättvist som möjligt i fråga om kostnader?
SVAR: Det finns företagsabonnemang hos Telia med samma utbud. De kostar ungefär
dubbelt upp enligt Fredrik Nyberg. Rimligtvis borde föreningen hyra ut fiber till Skanova
och företagen hyra ett eget abonnemang. Men hur gör vi med de regionala
verksamheterna? Kan de bli delägare i föreningen? Det är en fråga vi tar med oss till
Anne S-M.
○ Måste alla markägare kontaktas när det är mark vid väg och grävning i ex uppslänt? Ex.
kabeldragningen i [enskild markägare] skog eller fetfibern i [enskild medlem] trädgård.
SVAR: Ett trafikområde (lika många meter på båda sidor om vägen som
hastighetsgränsen delat i 10) tillhör Trafiksäkerhetsverket. Inom trafikområdet behöver
TSV inte fråga om lov. Markägare har inget att säga till om där. Som fiberförening måste
vi rapportera in våra planer och betala för det. Vi frågar TSV om råd och lösning helt
enkelt.
- Föreningsbildning
Vi har preliminärt satt ett datum för nästa stormöte med socknen då vi också bildar
föreningen. Fredagen den 23/3 i bygdegården kl. 19, med fiberpub vid tåget efteråt.
När vi bildat föreningen så skall konto och organisationsnummer skaffas och så ska vi hämta
det regionala stödet så fort som möjligt. Johanna tittar på det.
Fram till dess ska vi ha jobbat igenom stadgar, medlemsvillkor, förslag till styrelse, tidsplan
och en preliminär ekonomi.
Hur ska vi på föreningsbildningen göra så att de som är där blir medlemmar? Ska vi sen
skicka ut inbetalningskort med information? Eller hur ska vi göra?
- Anbudsförfrågan
FLL har delat med sig av sina anbudsskrivningar. Anna A, Johanna, Bo och Erik tittar närmare
på det och gör om dem till Dalhem Fibers anbudsförfrågan på söndag den 19/3.
Mötet funderar på om vi har bråttom att gräva fiber under 2012 eller om vi kan vänta till
2013? Alla vill att det blir bra. Det finns fördelar med att ha långtidsplanering. Vi kan
förbereda medlemmarna på kostnaden och ge ett definitivt datum för grävstart. För
markägaren är det bäst att gräva under sommaren eller höst.
2

Mötet beslutar att ge två förslag i anbudsförfrågan. Vad kostar det för ”er” att gräva för oss
under 2012 och vad kostar det i ex. juni 2013.
Vi ska skicka anbudsförfrågan till de operatörer som Tommy har känningar om och sätta in
en annons i tidningen.
- Tidsplanering
Vi går ut med anbudsförfrågan, samtidigt som vi planerar in markägarmöten.
Mötet kom fram till:
Att vi skjuter upp nästa sockenmöte till efter momsmötet den 27/3 för att ta reda på
vilken form av juridisk bildning vi skall göra. AB eller Ek För.
2. Att vi bokar lilla salen i bygdegården till markägarmötet den 8/3.
3. Att vi skriver i ordning anbudsförfrågan och ber Tommy titta igenom det innan
publicering. Och att vi ska gå ut med det så fort som möjligt.
4. Att vi tackar Perolov för ett underbart smörgåsbord Swedol för den goda semlan.
1.

Nästa möte

den 23/2 hos Boen på Harstäde kl. 19

Dagordning
- Senaste info
- Anbudsförfrågan

Vid pennan // Johanna Larson
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