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VerksamhetsberättelseäOLG
Den7 januari2OLG
höllvi stormötepä MarciHusi Ullervadmedett 50-talintresserade
ähörare.
Vi bestämde
ossför att bildaen ideelföreningför att fä fiberförbindelse
till
omrädetsöderom Ullervadnertill Boterstena.
Redani slutetav 2015hadeen grupp
bestäende
av TrulsWiberg,AnitaNordqvist,
Alf Eriksson,
Mattias
, ErikPettersson,
Rikardsson
ochAndersKarlssonarbetatför att fortsättaRörsäs
Byanättidigarearbete.Den
24 februarihöllvi stiftandeföreningsmöte
i Eksförsamlingshem.
Tillstyrelsen
valdes
ovanstäende
medundantagav AndersKarlsson
sominte mottogval.TrulsWibergvaldestill
ordförande
för ett är. Föreningen
konstituerade
sigmedAnitaNordqvist
somvice
ordförande
ochsekreterare.
MattiasRikardsson
somkassöroch ErikPettersson
ochAlf
Eriksson
somledamöter.
TorbjörnNordberg
ochSusanne
Thörnberg
bleversättare.
Pämötet
beslutades
det att i ställetbildaen ekonomisk
förening.
Underäretharvi haftflerastormötendär medlemmarna
harblivitorienterade
och kunnat
gäster
ställafrägortill bädestyrelsen
ochinbjudna
somAndersJohansson
frän Mariestads
KommunochTomasBirgersson
EvertBlomkvist
fränVänerenergi,
frän Böjafiberförening
ochOlleFransson
fränZitius.
Ordföranden
harsäntut fleranyhetsbrev
ochstyrelsen
har knackatmängagängerpävarje
dörrivärjakt pä medlemmar.
Flygblad
harutdelats
ochen hemsida
upprättats.
Vidäretsutgänghadeföreningen
97 medlemmar
och1.12anslutningar.
pä grundav försäljning
L medlemhar lämnatföreningen
av fastigheten
menersattsav
köparen.
1 medlemharavliditmendödsboet
kvarstär
sommedlem.
pä L00kr pr. medlemoch L00kr. pr. anslutning
Inkomsterna
frändelsmedlemsavgiften
i
insatshartäcktäretsutgiftermedundantag
av kostnaden
för externrevisionsombelastar
-L.626
IOLGärsräkenskap
med 2.500kr. Aretsresultatblevdä
kr. Vid äretsutgänghadevi
LL.374kr i kassan.
Arsredovisning
hartagitsfram av Revisorcentrum
i SkövdeAB.
Arsräkenskaperna
harvarittillgängliga
för väravaldainternarevisorHelenaSunnanängs
och
ClaesRybergsomersättare.
Styrelsen
har hälltmötenmed Lugnäsbergets
fiberförening
ochhaft kontaktmedandra
närliggande
fiberföreningar.
harverkatför att fä medomrädetvästerom väg26
Styrelsen
ocheventuelltKarleby,
mendet harintevaritekonomiskt
möjligt.Zitiushar bett PEAB
om
att räknapä en västlig,etapp2 menprisetblevsähögt,att manstoppadedendelenav
projektetdä det inteför närvarande
ansesmöjligtatt genomföra.
Vi valdeatt användaSwedbank,
dä det vardenendabankendär det kanskefannsen liten
möjlighetatt fä finansierat
fiberprojektet
i tidenmellanbyggeriet
ochett eventuellt
framtidigt statsbid
rag.
Vid projektetsstartvar det styrelsens
uppfattningatt vi skulleförsökafä del i statsstödet.
UndervärenZ:OLG
ändradestyrelsenhelt uppfattningefter kontaktmed,först Böja
fiberförening
ochdärefter- besökav OlleFransson
fränZitius,somerbjöden brafinansierad

projektmodel,
därSkanova
blirslutligägareav fibernätet.
frän Ledningskollen
fickvi beräknat
Med hjälpav Fiberkartan
upplysningar
ochinhämtade
kostnad.
Vi hartittat pä
bädesträckasomfibernätetomfattadeochungefärlig
efterskyddsvärda
objektochomrädeninomvärt
Riksantikvarieämbetets
hemsida"Fornsök"
Vi har undervägs
verksamhetsomräde
ocksähaft
ochhaft kontaktmedlänsstyrelsen.
Skaraborg
utanatt det fördetill nägotresultat.Vi harhaft
kontaktermed LeaderNordvästra
Föreningen
är medlemav"HelaSverige
skallleva",vilketger
mötemedvägföreningarna.
pä aa3.000kr.Vi harsatt upp skyltarhosalla
styrefsen
ett gratisförsäkringsskydd
medlemmarna.

medfiberheltin i husetkostar20.900kr.
Den14juli fickvi Zitiusoffert,där en anslutning
pä MarciHusochtog där beslutom att bygga
Den8 augustihöllvi extraföreningsmöte
gärin ochfinansierar
projektet.Den1
fibernätetpägrundlagav Zitiusoffert.TeliaFinans
ochlämnadeöveranslutningsavtalen
september
hadestyrelsen
mötemedZitiusochPEAB
gör klaratill oss.Markavtalen
somPEAB
till Zitius.Styrelsen
lovadeatt samlain markavtalen
fickvi nägotförsenatfrän PEAB
ochdeladeut demtill de störrefastighetsägarna
medjordner.
ochskogsbrugksfastigheter
därfibernskulleläggas
hartagiträtt längtid ochvar inte klartvid ärets
Insamlandet
markavtalen
av de underskrivna
Likaledes
kvarstod
utgäng.Därkvarstodfortfarandenägraav de störstafastighetsägarna.
Fibernkommeratt tasfränskäpetpä norrasidanav Ullervad
avtalmedvägföreningarna.
bro. Aretavslutas
till ett nytt stormötei januari2Ot7.
medkallelse
- inklusive
köp- blir ungefär3,3 miljonerkr.
Totalsumman
Skanovas
för fiberprojektet
DäMattiasRikardsson
säharTruls
av familjäraskälinteharhaftmöjlighetatt varakassör,
harintetagitut nägotarvodeför sin
Wibergunderäretocksäsköttekonomin.
Styrelsen
arbetsinsats
som mycketlägträknatomfattar657timmari 2016,vilketmotsvararett värde
av ungefär\44.540kr enligtLeaders
beräkningsmetod.
Denhastighet
ZitiusochPEABharkunnataggeraharvaritovanligt
medvilkenstyrelsen,
snabb,tackvaredelshärtarbete,menocksätackvareden modelsomvi valde- därZitiusi
samarbete
PEAB
ochunderentreprenörer
medTeliaFinans,
Skanova,
allakundesamverka
- utanfördröjande
ansökningar
om praktiska
om statsbidrag.
arbetsuppgifter
2017

V. ordf.,sekreterare

Alf Eriksson
ledamot

ErikPettersson
ledamot

