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Deltagare Karin Sigvardsson (Osby kommun)
Stephan Hellqvist (Osby kommun)
Mårten Bragé
Mikael Pettersson
Michael Håkansson
Göran Bengtsson
Sven Strand

Per Ahlberg
Tord Bengtsson
Jan-Åke Persson
David Szemenkar
Daniel Bergman
Heidi Roskvist Quarton
Magnus Johansson

1 Presentation av närvarande och föreningarna
•
Mårten Bragée, ordförande i Visseltofta fiberförening som idag har
60 medlemmar. Föreningen har blivit beviljad medel från Leader Ess
till att göra en förstudie, vilken de har anlitat företaget ByNet att
göra. De har skickat ut intresseförfrågningar till samtliga hushåll i
området och väntar svar den 1:e augusti.
•
Mikael Pettersson, tillhör Visseltofta fiberförening.
•
Mikael Håkansson, bor i Böglarehult och är ännu inte medlem i
någon förening.
•
Göran Bengtsson, bor i Böglarehult och är inte medlem i någon
förening.
•
Sven Strand, bor i Loshult. De har bildat en arbetsgrupp på sex
personer, men har ännu inte bildat någon förening. Har räknat att det
finns 230 fastigheter i området varav 35 har anmält intresse. De har
sökt bidrag till förstudie från Leader Ess.
•
Per Ahlberg, bor i Ekeröd. Är inte medlem i någon förening men har
kontakt med Kalhult, Svenstorp och Boalt. Ser det som en utmaning
att hitta en projektledare.
•
Tord Bengtsson, bor i Kalhult/Kulhult. Knyter kontakt med Mårten
Bragé och undersöker om det går att samordna tillsammans.
•
Jan-Åke Persson, tillhör förening i Tosthult. Föreningen har blivit
beviljade bidrag från Länsstyrelsen.
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David Szemenkar, bor i Gyllsboda och har tillsammans med bl.a
Ubbaboda startat en förening.
Daniel Bergman, sitter med i styrelsen i Tranetorpsfiber och
Smålatorps fiber. Har nyligen blivit beviljade pengar från
Länsstyrelsen. Arbetet har pågått i 1-1½ år. Eltel gjorde förstudien.
Ca: 20 hushåll/förening.

•

Heidi Roskvist Quarton, sitter med i styrelsen i Graveboda fiber och
Toshults fiber.

•

Magnus Johansson, är medlem i Hököns fiberförening.

2 Vad kan kommunen hjälpa till med?
•
Kartmaterial, digitalt och analogt
•
Fastighetsägarförteckning
•
Frankering via posten (ej kostnaden)
•
Kommunalt bidrag till föreningar
3 Presentation och diskussion av den förstudie som
kommunen gjort
Synpunkter på att det är stora områden och att det finns risk att alla områden
inte blir täckta. Karin och Stephan informerade om att huvudsyftet med
förstudien är att ge föreningarna en vägvisning över lämpliga områden och
att hela kommunens yta ska täckas. Det är därför viktigt att samordna
projekten med grannområdena.
4 Allmän diksussion
Daniel efterfrågade digitalt material för föreningarna Toshult, Smålatorp,
Graveboda och Tranetorp. Karin återkommer med information.
Mårten informerade om att det är möjligt att som privatperson söka i
Lantmäteriets register och att skriva ut fastighetsägarförteckning hos dem.
Mårten efterfrågade grävplan över framtida markarbeten. Karin undersöker.
Mårten informerade om att Visseltofta fiberförening frågar alla
fastighetsägare i området.
Under bestämdes det att alla föreningar/tilltänka föreningar skickar in en
karta över tilltänkt område/sträckning senast den 1 juli. Karin sammanställer
kartan och skickar sedan ut den. Då framkommer det vilka områden som det
idag inte finns någon aktivitet i.
Per belyste problematiken kring att hitta en projektledare som var villig att
driva föreningen och menade att det hade underlättat om det var möjligt att
hyra in någon med erfarenhet som kunde driva föreningens arbete. Sven
informerade om Örebro kommun där kommunen har gått in och ansökt om
pengar och varit projektledare för utbygganden.
Är Skanova intresserade av att lägga ner sina ledningar i marken och på så
sätt bidra med en del av grävkostnaden? Karin kontaktar Skanova.

5

Hur går vi vidare?
Karin sammankallar till möte ca: 1 ggr/kvartal för att hålla varandra
uppdaterade. Nästa möte äger rum till hösten.

