
SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

Styrelsemöte  2013-12-16

Plats: Biblioteket, Urshult

Närvarande:  Tore Ragnarsson Mårten Guldstrand
                      Roland Winquist Ingvar Johansson
                      Leif Karlsson Gunnel Olsson
                      Tommy Nilsson Agneta Ragnarsson
                      Lars-Erik Marcusson
                      
                     Sven-Olof Sörgårn Ola Karlsson
                     Lena och Elis Holm

§ 1
Sammanträdet öppnas

Ordförande Tore Ragnarsson hälsade alla  välkomna och öppnade mötet.

§ 2
Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Gunnel Olsson.

§ 3
Val av två protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll valdes Tommy Nilsson och Ingvar Johansson.

§ 4
Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5
Information och svar på frågor från närvarande markägare.

Lena och Elis Holm har frågor angående markupplåtelseavtalet som besvaras av Södra Åsnens
fibernät ek.för. Angående grävning på fastigheten Toftahult 1:1 önskar de skydda en gammal ek
som bör bevaras. Eventuellt avverkat virke ska läggas på en upplagsplats. Lena och Elis Holm är
överens med Södra Åsnens fibernät ek.för men vill först tala med  brodern Boris Holm innan man
godkänner markupplåtelseavtalet.
Ingen har fått kontakt   med Tomas Stjernqvist,ägare av fastigheten Tåget 1:14, som också har
blivit inbjuden till detta möte. Fiberföreningen  ämnar gräva på samfälld väg till Tåget. Kommunen
skriver avtal med fiberföreningen.
Ta kontakt med E-on och om möjligt gräva samma sida om vägen som de.

    § 6
Stamnätet till Ålshult

Tingsryds kommun bygger stamnät till Ålshult som Sven-Olof Sörgårn informerade om. Han talade
också om  att förbereda för upphandling , att ta kontakt med olika gräventreprenörer och att ta



kontakt med länsstyrelsen och kontrollera  vattenskyddsområden miljöbalken § 19 och även
kontrollera strandskyddet i området. Tore tar fram kartor över området.

      § 7
Övriga frågor

Tommy Nilsson ville gräva anslutningen till sin fastighet omgående och ville ha uppgift om var det
skulle grävas. Tore lovade besöka honom.

§ 8
Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Tore Ragnarsson, ordf. Gunnel Olsson, sekr.

Justeras:

Tommy Nilsson Ingvar Johansson


