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               SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

                                Styrelsemöte 2013-01-28

Plats: Biblioteket, Urshult

Närvarande:  Tore Ragnarsson          Mårten Guldstrand
                      Agneta Ragnarsson      Ingvar Johansson
                      Leif Karlsson      Lars-Erik Markusson
      Martin Karlsson
                      

§ 1
                                                       Sammanträdet öppnas

Ordförande Tore Ragnarsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2
                                                     Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Mårten Guldstrand

§ 3
                                                Val av två protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll valdes Agneta Ragnarsson och Lars-Erik Markusson

§ 4
                                               Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5
                                                        Förgående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

                                                          § 6
                                    Projekteringsarbete och Markupplåtelseavtal

Det förslag på markupplåtelseavtal som tagits fram gicks igenom. Vissa mindre justeringar 
återstår, däribland tidpunkten för eventuell utbetalning till markägare. När det är utförda 
kommer Tore Ragnarsson tillsammans med Per Mårtensson delge styrelsen det slutgiltiga 
dokumentet. Det skall sedan tillsammans med en kartskiss ligga till grund för avtal med mark- 
ägarna. En diskussion om eventuell ersättning för markintrånget fördes. Många föreningar 
betalar inget, Eon 3:65 kr/m. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 100 berörda markägare. 
Mötet beslutade att ersättning skall utgå med 1 kr/m samt med ett engångsbelopp på 100 kr. 
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När avtalen och kartskisserna är klara kommer de fördelas inom styrelsen och arbetsgruppen 
som sedan lokalt får arbeta vidare mot markägarna.

§ 7
                           Kontakt med Tingsryd kommun och ev. samförläggning

Tingsryd kommun har tyvärr fått avslag på sin bidragsansökan för sammankoppling med 
Alvesta kommun. Detta påverkar föreningens utbyggnad i det nordvästra delen av området. I 
nuläget står det klart är att Tingsryd kommun inom kort kommer påbörja projektringen för 
utbyggnad av kommunens stamnät till Ålshult, vilket är positivt.

Ett möte kring vidare samarbete och eventuell samförläggning med Tingsryd kommun är 
bokat i närtid.

§ 8
                                        Undersöka intresset från nya fastighetsägare

Respektive styrelseledamot ansvarar för sitt lokala område och undersöker intresse från nya 
fastighetsägare.

§ 9
                                                         Ansökan om utträde

Med anledning av ändrade ägarförhållanden har föreningen mottagit en begäran om utträde 
gällande fastigheten Dunshult 2:33. Begäran behandlades och godkändes.

§ 10
                                                              Övriga frågor

Inga.

 § 11
                                                                   Nästa möte

Ordförande kallar.
§ 12.

                                                                 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Tore Ragnarsson, ordf.                                                         Mårten Guldstrand, sekr.

Justeras:

Agneta Ragnarsson                                                               Lars-Erik Markusson
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