Referat från Stormöte med Trilleholm-Boterstena fiberförening i Marcihus 20170112

Truls Wiberg, ordförande, hälsade samtliga deltagare välkomna och presenterade Olle Fransson
Zitius, Henrik Fohlin och Tommy Helgesson från Peab.
Truls berättade vad som hänt sen vi hade vårt första möte för ett år sedan då vi beslutade att starta
en ekonomisk förening. Han informerade om hur samarbetet med Zitius och Peab ser ut.
Vi fick också information vad som behöver göras med föreningen nu när Zitius skrivit anslutningsavtal
direkt med varje fastighetsägare. På årssstämman, som kommer vara i mars, kommer styrelsen
föreslå att föreningen upplöses. Se texten från mötets bildspel, som visar hur en likvidation går till.
De flesta markavtalen har nu kommit in, men där kvarstår några innan arbetet med entreprenanden
kommer igång.
Olle Fransson, Zitius, berättade om vårt arbete i styrelsen som gått fort för att vara där vi är idag.
Han berättade också hur Zitius arbetar som kommunikationsoperatör åt fibernät även i övriga landet.
Olle hade med broschyrer som beskriver hur man genom qmarket.se kan gå in och titta på dom olika
tjänsterna i vårt område. Man skriver in område (senare gatuadress och kommun), så hittar man
utbudet som går att välja på. Man kan också beställa tjänsterna där när det är dags. Där finns också
ett telefonnummer att ringa om man tycker det är enklare.
Rekommendationen är att inte säga upp nuvarande tjänsteleverantör utan ha dom kvar ett litet tag
efter att fiberinstallationen är klar så man vet att allt fungerar med det nya.
Om det i framtiden blir något fel på anläggningen skall det alltid felanmälas till den tjänsteleverantör
man har avtal med.
Henrik Fohlin, Peab är ansvarig för projektet och berättade att inte blir så mycket grävning utan det
mesta kan plöjas ner. Det mesta av fibern kommer att läggas vid sidan av vägen men på några ställen
kommer det att läggas i vägen. 21 fiberskåp kommer att finnas utmed sträckan. Vi fick se ett av
skåpen som var i pulverlackerad mörk grå metall. Storleken var ca 40 x 20 x 100 cm och då skall en
del vara under mark.
CJW entreprenad heter företaget som kommer att stå för plöjningen både för huvudnätet och i
trädgårdarna. Det kommer att vara en särskild entreprenör som står för tryckningen under väg,
Banangrävning heter dom.

Under februari månad kommer samtliga fastighetsägare kontaktas av Peab för att komma överens
om vart installationen skall in i respektive fastighet. Det är bra om ni vet var era installationer finns
nergrävda så ni kan informera om det. (Styrelsen arbetar på, att om möjligt få elbolagen till att sätta
ut ledningarna för alla medlemmarna – också inne i trädgårdarna).
Gräventreprenören startar sitt arbete i mitten av mars med den stora plöjningen först och sen i
trädgårdarna. Start sker vid Ullervad telestation och avslutas i Boterstena. Beräknat att hela området
skall vara klart månadsskiftet juni-juli.
Bra att veta: Signaltråd kommer att läggas i slangen. Teknikerna från Peab är utrustade med ID06
legitimation. Peab kommer till att starta med, ha ett platskontor (inte bemannat hela tiden) vid
Ullervads telestation ( vid nordöstra brofästet).
Slangen kommer ligga på 45 cm djup vid väg och 70-75 cm i åker samt 30-35 cm i trädgårdarna.
Truls tackade och avslutade mötet och erbjöd dom som ville prata enskilt med någon så fanns
tillfället nu.
Vid pennan: Anita Nordqvist

Från PowerPoint presentationen:
•

På årsmötet kommer styrelsen att lägga fram förslag A om:
•

Beslut om likvidation av föreningen ( kräver 2/3 majoritet av de församlade)

•

Beslut om likvidationsdag

•

Utse likvidator

•

Beslut om budget och medlemsavgift

•

Besluta om disposition av resterande medel

Därefter kommer vi att:
•

Ansöka om likvidation till Bolagsverket

•

Ansöka KFM om kallelse på borgenärer

•

Extra årsstämma i april
•

Redovisning för 2017

•

6 månader senare slutredovisning och slutstämma i december 2017

•

Nuvarande styrelse kommer fortfarande utgöra kontaktgrupp för projektet under året

