Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2017-06-19
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist, Anders Dalbert,
Thomas Johansson och Christer Johansson. Adjungerad Lars Melert – Tegab/Dalskogsbyalag
 Medlemsutveckling
Vi gick igenom antalet anslutningar och hur vi ska hantera de medlemmar som ännu inte skickat in
fastighetsanslutningsavtal.
Styrelsen beslutade att informera de medlemmar som inte skickat att fastighetsavtalen måste göra
detta snarast för att föreningen inte ska missa tid i planeringen av höstens grävningsarbete.
 Information 6/8 i Kulturbruket på Dal -Sparbanksalongen inför start av grävningsarbetet
Informationsmöte till alla medlemmar inför starten av grävningsarbetet:
 klockan 10 – 12 för er som inom Skållerudsförsamling
 klockan 13- 15 för övriga medlemmar.
Vi hoppas att ni alla har möjlighet att komma. Ta gärna med andra som är intresserade av att gå med.
Vi kommer att ha en större annons kring medlemsmötet 6/8 och byggstarten vecka 34.
 Markupplåtelseavtalen
Annika och Thomas har 19/6 tillsammans med Lars sett över läget med avtalen och fördelat de avtal
som ska ses över inför starten av grävningen.
Annika och Thomas fortsätter arbetet onsdag 28/6 för att få klart en lista över återstående arbete
med markanslutningsavtalen.
 Information om beslut om 35%
Bo och Christer informerade om vilka som fått beslut om 35% insatskostnad för flera anslutningar
inom samma fastighet.
 Inbetalning av första insatsen.
Christer skickar ut påminnelse till de som inte betalt insatsavgiften 20/6.
 Påminnelse om fastighetsanslutningsavtal.
Christer skickar ut påminnelse till de som inte skickat in avtalet.
 Lars Melert informerar om arbetet.
Tegab har kontaktat Vattenfall för samförläggning på och runt Östebo. Kontakten var positiv.
Tegab har skickat inhandlingar till länsstyrelsen för samråd kring kultur- och naturområden som
ledningsdragningen passerar.
Lars har också varit ute i ”fält” och löst en del ”knutar”.
 Val av Byggledning, kontroll och besiktning
Föreningen har fått in två anbud.
Styrelsen valde Norra Bohsuläns Konsult Ab. Stig- Åke Almqvist deltog inte i beslutet.

Nästa styrelsemöte
Måndag 31/7 18.00 hos Anders – Björkliden 2
Sammanfattat av Christer Johansson

Bo Thorsenius ordförande

