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Extra foreningsstamma i Engelnet ekonomisk forening 
Tid: Lordagen 12 december 2015 klockan 10:00- 12:00 

Plats: Sockenstugan Vastervala 

Deltagare: 70 st 

Styrelsens ordforande Kurt Eriksson halsade de narvarande valkomna och forklarade motet oppnat. 

§1 Formalia 
a) Till ordforande for detta mote valdes Kurt Eriksson och till sekreterare Hans Philip 

b) De narvarande fastighetsagama, 70 personer, antecknade sig pa en lista som godkandes som rostlangd. Det fast-
stalldes att stamman var behorig att fatta beslut. 

c) Kallelsen till stamman sandes ut den 27 november och ansags vara utlyst i behorig ordning 

d) Den dagordning som sandes ut med kallelsen godkandes. 

e) Til l att justera protokollet valdes Jan-Gunnar Berggren 

§2 Styrelsens foredragning av projektet 
Rolf Skoglund redovisade vad som hittills har skett inom projektet. Det presentationsmaterial som han anvande kommer 
att laggas pa fbreningens websida wvvvv.cnaclnct.nu och sandas med mail t i l l medlemmama. Darfor redovisas bara 
nagra huvuddrag har: 

221 anslutna fastigheter pa ostra sidan av Amanningen samt 21 st extra anslutningar t i l l samma fastigheter. Dessu-
tom finns 26 intresserade i Vretame-Vastansjo omradet. Dock finns annu viss osakerhet med avseende pa tekniska 
och ekonomiska forutsattningar for anslutning av dessa. Styrelsen arbetar pa att finna en losning. 

Det betonades att det gar att anmala nya anslutningar senast slutet av januari. Varje sadan gor att det gar att fordela 
kostnader battre, fbrutsatt att den inte ligger belt avsides. 

Kalkylema pekar fortfarande pa att investeringsbidraget fran fastighetsagama skall vara 20 tkr. Vid extra anslut
ningar till samma byggnad, tillkommer 7,5 tkr per sadan anslutning 

Beraknad fardigtidpunkt for hela natet ar hosten 2017. Delomraden kan komma tidigare. Programperioden slutar 
sommaren 2018, vilket betyder att det ar sista tidpunkt for utbetalning av bidrag fran EU/Jordbmksverket. 

Av alia fastigheter i omradet, vill 53% ha fiberanslutning. Av fastboende (=mantalsskrivna) ar det 76%. Dessa 
siffror ar betydelsefuUa nar myndighetema provar om vi skall fa bidrag. 

Natets tekniska uppbyggnad gmndas pa en Byanod (ungefar: vaxel) i Angelsberg. Darifran dras en fibertrad ti l l 
varje anslutning. Darvid anvander man kablar med manga fibertradar samt forgreningspunkter. Vart nat ar det som 
finns mellan Byanoden och vara fastigheter. 

En kommunikationsoperator svarar for Byanoden och dess anslutning ti l l det yttre stomnatet. 

Kostnaden for den enskilde medlemmen blir, som namnts, 20 tkr for ordinarie anslutning och 7,5 tkr for eventuell 
extra anslutning. Ingen fast avgift ar planerad och nar det galler tjanster far man betala for de tjanster man vill 
nyttja. Zitius ar den mest troliga kommunikafionsoperatoren, som erbjuder ett stort utbud av tjanster. 

Foreningens roll ar att skriva avtal, soka bidrag, ansvara for drift och underhall, skriva avtal med Kommunikat
ionsoperator samt att aga natet. 

Dagens kalkyler pekar pa en totalkostnad for natet pa 11 Mkr, varav 6,7 ar bidrag. Men i foreningens ansokan om 
bidrag, har taket satts till 15,1 Mkr vilket skulle ge ett bidrag pa 9,1 Mkr. Vi har darigenom marginal i det munt-
liga lofte om bidrag som vi har fatt. Myndighetema har inte faststallt alia regler annu, och darfor ar loftet annu 
bara muntligt. 

En lorsta omgang av upphandling av natbygget har gjorts, men har bara givit ett enda anbud som i nuvarande form 
inte ar godtagbart. 

Motet diskuterade strategi for ny upphandling, framst humvida vi skulle satsa pa att sjalva ta fram en mer detalje-
rad projektering, eventuellt tillsammans med lamplig konsult. Detta bedomdes emellertid skapa risk for konflikt 
med den princip om upphandling av totalprojekt som vi onskar tillampa. 
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Foreningen har idag en kassa bestaende av medlemmamas hittills inbetalda avgifter, sammanlagt nastan 750 tkr. 
Vi har dessutom lofte av banken om tillfalligt Ian pa 2Mkr. Denna likviditet ar nodvandig eftersom utbetalning 
fran Jordbruksverket sker ca 2 manader efter det att foreningen har betalat en faktura. 

Det finns mojlighet att foreningen kan salja natet efler nagon tid, men reglema for detta ar annu oklara. 

A. I fbreningens stadgar, paragraf 3, star att verksamhetsomradet ar "Angelsberg med omnejd". Eftersom vi nu disku-
terar aven med fastighetsagare pa vastra sidan av Amanningen, sa var fragan om vi behovde andra den formule-
ringen. Det framholls att Angelsberg med omnejd kunde uppfattas som hela den gamla Vastervala forsamling. 
Motet beslutade att begreppet "Angelsberg med omnejd" skall fortydligas som det omrade som definieras av post-
numren 737 90 och 737 91. Ingen formell andring av stadgama kravs. 

B. Beslutades att den ekonomiska ramen 20 kkr per fastighet och 7,5 kkr per extra anslutning skall galla. 

D. Beslutades att styrelsen har befogenhet att teckna avtal med sadan entreprenor 

E. Beslutade att styrelsen har befogenhet att teckna markavtal dar sa erfordras 

F. Beslutades att styrelsen har befogenhet att valja kommunikationsoperator 

Styrelsen, som bestar av Kurt Erikson, Rolf Skoglund och Sebastian Erikson, behover forstarkning. Mycket arbete ater-
star! Lars Hansson erbjod sig att bista i upphandlingsfragor. Olle Olsson erbjod sig att bidra i nagon form. 

Fibematet ar en gemensam angelagenhet! Det maste finnas fler som kan medverka! Tag kontakt med nagon i styrelsen! 

§3 Beslut 

C. Beslutades att styrelsen har befogenhet att valja entreprenor for totalentreprenad for ett passivt fibemat 

§4 Ovriga fragor 
Inga ovriga fragor anmaldes 

§5 Stamman avslutades 
Ordfbranden tackade for visat intresse 

Vid protokollet Justeras: 

Kurt Erikson 
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