
Möte Getteröns Fiberförening hos Gert Bengtsson Effekt, 2014 10 26 

 

Närvarande Tony, Arne, Tomas, Gert, Andreas och Tommy Isaksson 

 

1. Arne öppnade mötet 
 

2. Protokoll skrivare: Andreas Friedrich 
 

3. Justerare: Tomas Kaspersson 
 

4. Tony redovisade hur det går. 
 

5. Teknik. Tommy Isaksson tommyisak@telia.com  presenterade sig. Jobbar med fiber och 
kan hjälpa oss i gruppen. Jobbat med listan för att få med alla på listan. Gert har börjat 
skissa på nätet. En central placerad nod är tänkt nära eller i den gula transformator 
stationen. Evt måste vi bygga ett eget hus . 

 
Gert har varit i kontakt med Varberg Energi och det finns planer på att ersätta gamla 
högspänningskablar. Så en viss koordinering är möjlig när väl vi börjar gräva. 
Skanova har fiber fram till ”Gamla Skolan” och därifrån vidare förbi affären till campingen. 
Tidplanen verkar kunna hålla. Ser inga problem än så länge. Tanken är att börja gräva i 
april.  
Vi gör ett förfrågningsunderlag (Designen) och kommer anlita en entreprenör för 
utförandet. 
Vägföreningen har planer på asfaltering på vissa sträckor på Getterön. Dialog ska påbörjas 
om vi då kan klara oss med kall asfalt där vi har fräst i gatorna och då invänta en ny 
asfaltering från vägföreningen senare. 
 

mailto:tommyisak@telia.com


Tommy tar reda på fastighets beteckningen på det stället där vi tänker oss ”Noden” så vi 
kan börja titta på storlek på huset och utseende, bygglov etc… 
Gert med medarbetare kollar på  
 

6. Rekryterings gruppen. Gula skyltarna är på väg upp hos de som har betalt 500 kr. Tony, 
Tomas och Arne hjälps åt med att få upp resten snart. Tony har ordnat med en Getterön 
portal. Vi har nu registrerat www.getteron.nu  där vi kan samla all föreningar och 
intressenter på Getterön. 
 

7. Föreningsstämma 23 nov på Campus. Vi måste ut med kallelse 2-4 veckor 

innan (idag är det 4 veckor kvar). Vi bör ha en bra bild av kostnaden innan mötet.  Arne gör 
förslag på en kallelse. Det ska göras val. Max 10 ledamöter i styrelsen och max 4 
suppleanter. Tomas står just nu temporärt som revisor. Vi kanske bör ha 2 stk revisorer, 
kanske 1 från vägföreningen och 1 från fastighetsägarna.  IngaLill har lovat att hjälpa till 
med post utskicket till de som inte har mailadress. Tomas hjälper IngaLill med breven. 
Utskicket ska gå med mail och post. Ansökan till länstyrelsen med Lars Åke Åkesson om 
statliga bidrag är på gång. Vi har en postbox 1127, 43215 Varberg. Viktigaste punkten är 
beslutet om att köra igång. Efter stämman ska vi ha ett konstituerande styrelsemöte där vi 
lägger fast tidsplan och ansökan till Sparbanks Stiftelsen. 
 

8. Nästa arbetsmöte  16 nov 10.00 hos Gert 
 

9. Övriga frågor. Möjliga områdesansvariga diskuterades. Vi tittade lite på avtalsförslaget. En 
diskussion om punkten ”2 dagsverken måste man göra” hade vi och vi har bara med den 
texten om det krävs för det statliga bidraget. Om vi gräver utanför allmän platsmark så 
behövs det avtal med markägaren. 
 

 

 

 

http://www.getteron.nu/

