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Hos Gert Bengtsson på Effekt

Närvarande, Ingemar Martinsson, Gert Bengtsson, Tommy Isaksson , Frank Hallberg, Micael
Lidmalm, Lisa Nord, Arne Kastberg, Tony Jansson, Tomas Kaspersson och Andreas Friedrich

1. Arne öppnade mötet
2. Andreas valdes till sekreterare
3. Tomas valdes till justerare
4. Föregående protokoll godkändes
5. Ekonomisk rapport. Vi är nu 263 medlemmar. 116.900 har vi i kassan just nu. Beslut om att
vi tar 15.000 kr per anslutning för Vivab och Varberg Energi för deras pump och
transformator stationer.
6. Frågan om momsregistrering. Arne kommer undersöka och klargöra moms frågan med
revisorn och skattemyndigheterna.
7. Rapport från teknikgruppen. Gert har försökt få kontakt med Lars‐Åke Åkesson som kan allt
om bidragsansökan till Länsstyrelsen. Han har inte lyckats få kontakt än. Familjen Lofjärd
har evt ett antal nya tomter på gång på deras äng. Vi har detta i åtanke för
dimensioneringen. Detaljerade ritningar för fiberdragningen finns framme.
Anbudsformulär finns framme och den tekniska beskrivningen jobbar Gert med. Jesper
Vasell har kanske några upphandlingar som Gert kan ha nytta av. Gert jobbar på med
upphandlings handlingarna. Södra näs räknar man med att göra under Januari, Februari
och Mars och där är de 600 abonnenter. Frågan om hur vi återställer vägarna måste
diskuteras med vägföreningen. Uppställning av arbetsbodar har diskuterats med
roddklubben och det är OK med dom. Optioner. Vi har pratat om att ta med olika
erbjudande för grävning in på tomten. Evt montage av skåp på huset och installation i
huset. Option för samförläggning av t.ex elkabel från Varberg Energi har Gert med i
underlaget också. Jesper jobbar med förslag på tjänste och teknik upphandling.
Ambitionen är att ha upphandlings underlag klart om 2 veckor. Vilka ska vi skicka
upphandlings förfrågan till?? Frank har kontakt, Jesper har säkert, Tommy känner några.
Lämna gärna förslag på företag till Gert.
Vi behöver tillstånd från kommunen och vägföreningen för att gräva i deras vägar. Där
Varberg Energi har sina kablar i privat mark så måste vi ha tillstånd från dessa markägare.
Stugan ute på Gubbanäsan ligger i Naturreservatet, det kan bli problem med grävning dit
ut.
Arne talar även med Maria Stadsarkitekten om nodhuset och bygglov för den. Där vi gör
samförläggning av rör med Varberg Energi så är ambitionen att låta dom sköta tillstånd.

Beslut om att vi bygger ett öppet nät så alla kan bestämma själva vilken leverantör man vill
ha. Då kan man välja själv om man vill ha en leverantör som kan erbjuda ”deltids”
abonnemang.
Vi bör ha ett lokalt företag som sköter underhållet.
Teknikgruppen får i uppdrag att även titta på tydliga instruktioner för medlemmarna hur
man skall gräva på sin egen tomt och ansluta sin fastighet.
8. Vi är 263 medlemmar nu. Nu gör vi ingen mer aktiv rekrytering utan nu gör vi det via
hemsidan och skyltarna. De som säger nej just nu är mycket bestämda med sitt nej.
9. Avtalsförslag. Vi läser på kring avtalet, funderar var och en vilka förändringar/förbättringar
som kanske behövs och så tar vi upp detta på nästa möte.
10. Ansökan till Sparbanksstiftelsen. Beslut att vi skickar in ansökan i slutet av veckan.
11. Övriga frågor. Inga
12. Nästa möte. 15 februari 2015 kl 10.00 hos Gert på Effekt
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