
                                          SÖDRA  ÅSNENS FIBERNÄT EK . FÖR

                                      Styrelsemöte 2014 -09-11

Plats   Biblioteket  Urshult

Närvarande      Tore Ragnarsson

                        Lars –Erik  Markusson

                        Leif Karlsson

                        Ingvar Johansson

                                                                § 1

                                     Sammanträdet öppnas

Ordförande Tore Ragnarsson hälsa alla välkomna och öppnade mötet.

                                                                § 2

                                    Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Ingvar Johansson.

                                                                 § 3

                                        Val av två protokolljusterare.

Till att justera dagens protokoll valdes Lars – Erik Markusson och Leif Karlsson

                                                                 §  4

                                  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

                                                                 §  5

                                 Eltel medverka med information.

Från Eltel kom Andreas och gjorde presentation av fiberinstallation i huset.

Wexnet placera ut utrustning till varje abonnent. Avtal tecknas  med

Wexnet senast den 13 / 9  2014

16 slangen som kommer till huset mont på utsida av väggen. Hål borras för att



Trä in fiber i huset till första dosan där fibern svetsas med mellankabel.

Mellankablen går till fibermodemet med 5 utgående portar. Eluttag bör finnas

Inom 1,5 meter avstånd. Efter uppmätning på fiber mot Nod och det visa ok.

Fibermodemet kan startas efter aktivering.

                                                                §  6

                                     Föregående protokoll

Föregående protokoll godkända.

                                                                §  7

                                         Upphandling  KO

Ko upphandling telia sonera  förening samlar i egen mapp egna synpunkter.

                                                                §   8

                                      Nätavgift till Wexnet.

Wexnet fakturera föreningen kollektiv abonnemang till föreningen med 110 kr / mån

Ex moms. = 137,50 kr inkl moms.

Föreningen fakturera till privatpersoner 120 kr / mån ex moms =  150 kr  inkl moms

                                                                 §  9

                                           Pågående schakt

Stamnätet med kommunen Norraryd till Ålshult nergrävt och klart.

Nätet är nergrävt på alla områden utom sträckan till Getnö som blir klart v 38.

                                                                 §  10

                                      Lantmäteriet ledningsrätt

Kontakt skall tagas med lantmäteriet om ledningsrätt.  Ingvar får i uppgift att ta

Kontakt med lantmäteriet.

                                                       §  11

                        Reklamation samförlagt med E:on  2011



Åkerby står för extrakostnad vid stopp på blåsning av fiber vid samförläggning

Med E:on. Tore registrera alla stopp  plus foto.

                                                                §  12

                                                Nästa  möte

Ordförande kalla till nästa möte.

                                                                §   13

                                                Övriga frågor

Pratat om vad vi kan göra för Per Mårtensson.

                                                                §  14

                                                 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Tore Ragnarsson  ordf                        Ingvar Johansson   sekr.

Leif    Karlsson                                      Lars – Erik  Markusson


