Protokoll TakNet e.f.
Referens

Tid och Mötesdatum:
Kl.18.30, 2018-04-10

Mötesgrupp, ärende:
Styrelsemöte

Mötesplats:
Leif Höglund

Närvarande
Leif Höglund, Andreas Buhr, Hanna Palmqvist, Margareta Lundgren
Inbjuden
Projektchef Lars Melert, Tegab
Frånvarande
Olavi Hinkkanen, Mats Karlsson, Anna Kjellman, Lars Jonsson
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Justerare
Till justerare valdes Hanna Palmqvist.
3. Föregående protokoll
Leif genomgick årsmötesprotokollet och det efterföljande styrelseprotokollet vilka
godkändes och lades till handlingarna.
4. Information
Kassör
Hanna meddelar att hon skickat ut de första fakturorna till de nya medlemmarna.
5. Utbyggnad i Takan m fl platser
Projektchef Lars Melert informerade om den pågående utbyggnaden. Det är
fortfarande lite tjäle kvar i marken, men tanken är att arbetet skall vara klart
innan slutet av juni. Markavtalen skall vara klara innan start. Vi får kopia av
dessa.
Det är totalt 26 nya anslutningar. Lars M efterfrågar uppdaterad lista. Leif får i
uppdrag att uppdatera densamma och skicka ut.
Lars M behöver en fullmakt för att kunna söka på Trafikverket. Han tar fram
fullmakten och skickar till Leif för underskrift.

Grävningen sker fram till tomtgräns och slang in till huset tillhandahålls. Grävning
på tomt sker på ägarens bevåg och TakNet har inget ansvar. Om medlemmen inte
vill gräva själv från tomtgräns fram till huset utan vill ha hjälp med detta menar
Lars M att det går bra, men får då bekostas av medlemmen.
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Det är bra att informera på hemsidan att Tegab bygger i Taknetområdet och även
lägga ut fortlöpande information om det pågående arbetet. Lars Melert kontaktar
vår webbansvarige Lars Jonsson som uppdaterar vår hemsida.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom.
7. Nästa möte
2018-06-13 kl 18.30 hos Margareta.
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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