Starrkärrs fiber
Protokoll årsstämma med Starrkärrs fiber ek. för.
Tisdagen den 26:e Juni 2018, Starrkärrs bygdegård
1.
2.
3.
4.
5.

MÖTET ÖPPNAS - Ordförande Peter Gustavsson hälsar alla välkomna.
VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN - Anders Bern valdes till ordförande.
Anmälan av ordförandens val av protokollförare - Daniel Lundberg valdes till protokollförare.
GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD - Godkännes.
VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN - Arne Anderson samt Ann-Marie Anderson valdes till
justeringsmän.
6. VAL RÖSTRÄKNARE - Bengt Evaldsson samt Sven-Erik Eriksson valdes.
7. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT UTLYST I BEHÖRIG ORDNING - Stämman har utlysts via
e-post samt i lokalpress. Godkännes.
8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN - Godkännes.
9. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSEN - Dokumentationen har
legat ute på föreningens hemsida sedan två veckor publikt för alla att se. Föreningens kassa
om ca 11400kr nämndes och den bedöms räcka för kommande verksamhetsår.
10. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA SAMT
DISPOSITION AV RESULTATET - Styrelsens förslag bifalles.
11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA - Revisorns förslag bifalles.
12. FRÅGAN OM ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA - Ingen
ersättning kommer att utgå för kommande mandatperiod. Bifalles.
13. MEDLEMSAVGIFT. Stämman fastställer medlemsavgift för 2018 till 0kr för de som redan
betalat medlemsavgift för 2015/2016.
14. ANTAL LEDAMÖTER O SUPPLEANTER I STYRELSEN Föreningen har 5 ordinarie ledamöter
2 suppleanter.
15. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER O EV SUPPLEANTER. Valberedningens förslag: Ordförande
Peter Gustafsson (1år). Ledamöter: Daniel Lundberg (2år), Jonas Rydén (1år), Roy Jansson
(2år) , Niklas Svoboda (1år). Suppleanter: Kristina Kasp (1år), Markus Olofsgård (2år).
Förslaget Bifalles.
16. VAL AV REVISOR(ER) O EV SUPPLEANTER. Valberedningens förslag till revisorer är Kristina
Martinsson (1år). Revisorssuppleant Paul Johansen (1år). Förslaget bifalles.
17. VAL AV VALBEREDNING. Kenneth Olsson (Kroksmosse), Per-Olof Wiik (Ranneberg) och
Kenneth Wik (Hältorp) omväljes.
18. Läget nu, vad händer? Peter Gustavsson håller kort presentation om föreningens bakgrund.
○ Föreningens arbete har under året fokuserats kring markavtal och dialog med
markägare. Detta kommer att fortsätta, dock så är föreningen inte längre ansvarig för
frågan utan Zitius har övertagit denna. Föreningens fortsatta syfte är att bevaka att
alla medlemmar faktisk får fiber samt behålla lokalkunskap i projektet och främja
dialog mellan alla parter.
○ Relacom (av Zitius upphandlad utförandeentreprenör) presenterar sig.
i.
Ca. 500 markavtal är idag skrivna.
ii.
Juni har varit hektisk inför semestrar. Fokus har legat på Utby, Bräcke, Hult
och Svenstorp.
iii.
Ca. 250st installationer kommer att vara levererade i Juni.
iv.
Hösten kommer att fokuseras mycket på schakt. Föredragen projektering är
Tomtschackt först och stamnätschackt sedan.
v.
Om någon fortfarande vill ha fiber så går det att anmäla sig på
www.fibertillalla.se.
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vi.

Ordinarie tidsplan var slutförande 2018. P.g.a. bl.a. samförläggning med Ale El
så har det blivit fördröjningar, men 2018 är fortsatt målet.
vii.
Uppföljningsansvar för väg efter gräv/schakt för fibern? Inget avslutande
återställningsjobb har skett ännu, detta kommer att göras i större svep när
vägarna har satt sig lite. Synpunkter kommer på att detta kanske borde
påskyndas då det finns vissa sträckor som tagit en del stryk.
viii.
Tidplan? När får jag fiber? Generellt; kolla med Zitius på www.fibertillalla.se.
ix.
Kvalitetsproblem under installation/projektering/gräv kan man ta direkt med
Relacom. Problem när allt är igång? Direkt med vald operatör.
x.
Burhult och Uspastorp, Hältorp kommer att påbörjas sensommar/höst.
Sandsjödal troligtvis efter det. Ryd kommer att påbörjas så snart avtal med
trafikverket är på plats, där är långa ledtider och trög organisation.
xi.
Hur går det med markägare som bråkar? Ledningsrätt som sista alternativt,
dialog i första hand. Ibland kan man te.x. gå runt.
xii.
Dialog med grustäktssägarna runt Kollanda? Förslag ligger i att bygga i
befintlig luftledning på delsträckor men inget beslut fattat.
xiii.
Status utanför Grolanda by? Snarast. Fokus har legat på korta grävsträckor
först, efterföljande kommer att påbörjas i Juli.
xiv.
Relacom har krav på sig att möta vissa installationssiffror som följs upp av
Zitius vid bestämda tidpunkter, därför tas de som är enklast att installera
först.
xv.
Idag finns 9st grävlag, 4st på stamnät med större maskiner och 5st på
tomtprojektering/gräv.
xvi.
Föreningen har svårt att löpande bevaka/förmedla vad byggstatus för alla
delområden då det finns begränsade ideella krafter. Info kommer främst från
Relacom i brevlådan då ett område är aktuellt. Tidsbokning med enskilda
fastighetsägare mm. sker främst via telefon när det är dags.
xvii.
Tomtprojekteringar kommer att dra igång söder om Alingsåsvägen snart,
kontakt tas i god tid så att man kan bestämma tomtgrävning tillsammans.
xviii.
När kommer ni neråt Vimmersjön /Nödinge? Osäkert exakt när, men i höst.
xix.
Hur många telestationer ansluts till? 3st.
xx.
I Bräcke har man stött på berg och har lite problem med markavtal på
alternativ dragningssida med åker. Nya vägar runt sökes.
xxi.
Tomtschakter brukar ligga på 30cm men kan läggas i skyddsslang om krav
finns. Under övriga vägar ca. 45-60cm.
xxii.
På egen tomt sätter man ut elkablar och annat i mark själv, eller ber om hjälp
från Ale El för elen. På www.ledningskollen.se kan man begära utsättning av
el/tele/va/mm.
xxiii.
Fram till tomtgräns sätter Ale El ut ledning utan att man behöver göra något.
19. ÖVRIGA FRÅGOR.
○ Inga motioner inkomna.
20. MÖTET AVSLUTAS
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