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Närvarande Tony, Arne, Tomas, Gert Bengtsson, Gert Carlsson, Andreas, Jesper, Kim och Tommy
Isaksson

1. Arne öppnade mötet
2. Protokoll skrivare: Andreas Friedrich
3. Justerare: Tomas Kaspersson
4. Tony redovisade hur det går. Vi är nu 189 medlemmar
5. Teknik. Gruppen har kommit långt och har preliminära ritningar redo.
Vi drar rör till alla fastigheter som finns med i detaljplanen och som är definierade för
bostadshus eller annan fastighet. Där vi har långa schakt längder bör vi fundera på att ha
extra kapacitet när vi ändå gräver. Ska vi ta hänsyn till kommunens fastigheter (pumphus,
toaletter andra offentliga byggnader)?. Arne har varit i kontakt med Vivab och har inget
svar än. Där vi passerar i vårt nät så bör vi släppa ett rör där med. Värdet på vårt nät ökar
den dagen vi evt ska sälja till en annan part. Merkostnaden för detta är marginell i
inledande skedet.
Var vi släpper rören vid varje enskild tomt får bli en värdering på plats. Det blir svårt att ta
enskild hänsyn till varje fastighet.
Finns det hänsyn att ta till evt nya områden på Getterön?? I dags läget så har kommunen
bara sagt att man tittar på de tomter som redan finns i planen.
Tanken just nu är att ha nodhuset (knutpunkten) på kommunens tomt Getterön 2:97 där
Varberg Energi redan har en transformator.
Finns prefabricerade byggnader för ändamålet. (Preconal?)
Varberg Energi behöver också fiber till sina stationer på Getetrön – Gert B har kontakt kring
detta.
Skanova har fiber fram till stationen vid gamla skolan.
Hur ska vi göra upphandlings underlaget ??
Och hur ska vi handla upp vilken operatör vi ska ha (Internet)?
Frank kanske kan tipsa om olika operatörer?
Där har de ett avtal med ”Net at Once”– ett paket med 200/200 mbit, telefoni och 20 TV
kanaler. Varbergs Energi ”Seaside” har ett öppet nät där man kan välja operatör efter eget
tycke, men de har även olika paket erbjudanden.
Vi bör samla på oss information omgående om vilka alternativa operatörer det finns.
Vi funderar på att hitta en leverantör till det fysiska nätet så den får hålla i alla olika under
entreprenörer, annars får föreningen ha en egen projektledare som får hålla i allt detta.
Vi bör ha lite överblick inför föreningsstämman hur de olika alternativen senare kan se ut –
ska vi äga nätet själva och driva det, eller ska vi sälja det till en extern part som kan driva
det ?

Föreningen kan köpa underhålls tjänster för nätet oavsett om vi äger eller någon annan
äger.
När hela nätet är färdigt och vi äger nätet då behöver vi ha en medlemsavgift som tar höjd
för underhåll och skadegörelse. (Drift, service, internet och underhåll).
En lokal entreprenör vore att föredra med tanke på underhåll. Det finns 3 i Varberg. Vi kan
styra detta i upphandlingen –”lokal förankring är att föredra”.
Viktigast frågan på stämman kommer att vara – vad kostar det? Kostnad för anläggningen
och kostnaden för det löpande sen.
3 kostnader finns. Investeringen (1 gångs kostnad), månadskostnad för fibern (underhåll)
och månadskostnaden för servicen (Tjänsterna – internet, TV, telefoni etc).

6. Rekryterings gruppen. Inga-Lill från vägföreningen har varit till stor hjälp.
Vi bör fråga de olika personerna som vi har som idé som områdes ansvariga.

7.

Föreningsstämma 23 nov på Campus kl 10-12
Viktigaste punkten är beslutet om att köra igång. Vi måste ha stämmans godkännande på
detta.
När det beslutet är taget då kan vi skicka in en ansökan till Sparbanks stiftelsen, då måste vi
sätta en deadline (kanske årsskiftet?) så att de som är med i föreningen får nyttja stödet
från sparbanksstiftelsen.
Beslut på deadline 31/12 för att gå med i föreningen.
Gert och Tommy tar fram ungefärlig längd i meter på vårt nät. Jesper tar med detta i sin
presentation.
Teknikgruppens redovisning. Berätta om rören och nodstationen. Gert och Tommy har
material till detta. Tidsplan. Gert B kan visa hur det ser ut.
Ekonomi. Jesper Vasell kan ta fram en pedagogisk överblick inför stämman om hur det kan
se ut med de olika kostnaderna och möjligheterna som kan finnas.
Valen. Förslag på styrelse. Gert C och Hans Petterson är valberedning. Förslag finns för en
styrelse.
Medlemsavgift – förslag 200 kr

8. Nästa arbetsmöte konstituerande styrelsemöte 23 nov efter
föreningsstämman hos Gert ca 12.30 - 14

9. Övriga frågor.

