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Mötets öppnandes av Lars Lagerstedt

Mötet öppnades Lars L:

• Föregående mötes protokoll genomgicks.

• Punkten "Diskussion kring åtgärder för att få folk att göra klart inne/hemma för "blåsning 
av fiber" kvarstår. Åtgärd: påtalas muntligt och via hemsidan vikten av att bli klar 
snarast.

• Back-up frågan: Kurt redovisar att för c:a 1200:- går det att få en sk UPS (batteribackup) 
hemma. I denna ingår även transientskydd (skydd för sk strömspikar). Centralt inköp? Bynet 
utreder frågan om back-up funktion för noderna. Kurt följer upp och återkommer.

• Mats Ringström (valberedning) ej närvarande på mötet (trots kallelse?), Mats Haraldsson tar 
kontakt med Mats R och föreslår att Mats R får hjälp av områdesansvariga i 
valberedningsarbetet som bör startas i tid för att vara klart till årsmötet.

• Diskussion kring arbetsinsatser och kvarvarande kabelarbeten. Konstaterades att stora 
skillnader i arbetsinsatser bland medlemmar finns. "Projektledarna" Lennart H och Kurt D har 
varit i gång dagligen i c:a 3 mån. Arbete kvarstår och nu efterlyses hjälp och stöttning bland 
alla medlemmar för att få resterande arbeten slutförda Området i Guddeby från Elving 
Haraldsson till Marstrandsvägen, Hölen mm kvarstår. Kurt hänvisar till tidigare utdelade 
skisser/instruktioner kring kvarvarande arbeten och påminner om att Lennart H sagt att han 
överlämnat ansvaret till områdesansvarig (Torbjörn H) för slutförande av arbetet i området. 
Mats H kollar med Elving H och Lennart Höyer hur detta är tänkt och även om alternativa 
lättare, ledningsdragningar är möjliga. Stöttning till områdesansvarig som tar tag i och slutför 
arbetet i delområdet efterlyses. Mats H tar kontakt med Torbj örn H för utredning av läget.

• Avstädning av arbetsområdet sker när gräv-och plöjningsarbeten är klara. Det är inte 
förbjudet att påbörja avstädning områdesvis tidigare. Central uppsamlingsplats för överblivet 
mtrl på plan hos Peter B.

• Redovisning av arbetsinsatser och information om läget och kvarvarande arbeten till övriga 
medlemmar. Lars L fixar detta.

Nästa möte: onsdag 9/2 19.00 Bygdegården.

Vid protokollet Peter Burman


