Bredband Östra Ryd Syd Ekonomisk Förening
2015-06-22
Årsmöte med Bredband Östra Ryd Syd Ekonomisk Förening.
Östra Ryds församlingshem måndagen den 1 juni 2015 kl. 18:30
Protokoll
Mötets öppnande, Christian Johansson hälsade välkommen
Närvarande c:a 20 medlemmar
§ 1. Val av mötesfunktionärer Ordf Hans Hagdahl., sek Östen Johansson, justerare Carl Ekenblom
§ 2. Kallelse har skett genom mail och genom annons i NT Kallelsen godkändes
§ 3. Dagordningen godkändes.
§ 4. Röstlängd (förslag alla närvarande har en röst var)godkändes.
§ 5. Redovisning av arbetet i styrelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes. Bilaga 1
§ 6. Pågående arbete godkändes med ev. samförläggning med Eon vid läggning av lågspänningskabel,
Ca 20 km möjligt
§ 7. Ekonomisk redovisning upplästes och godkändes. Bilaga 2.
§ 8. Revisionsberättelse upplästes och godkändes, ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren
beviljades för 2014 års verksamhet
§ 9. Medlemsavgift/insats beslutades oförändrat till engångsavgift/insats 200 kr
§ 10. Till ordförande och kassaförvaltare valdes Christian Johansson Vice ordförande. Håkan Kåkneryd
övrig ledamot i styrelsen Åke Hedén
§ 11. Övriga frågor, föreningen beslutade att ge Christian Johansson i uppdrag att teckna Byalagsavtal
med Söderköpings kommun under förutsättning att kommunfullmäktige i Söderköping beslutar enligt
presenterat Tjänsteutlåtande 2015-04-21 Dnr: SERN 2015-67 vilket innebär att föreningen överlåter på
kommunen att utreda möjligheten att kommunen bygger spridningsnät i föreningens
verksamhetsområde. Bilaga 3.
§ 12. Beslutas att mötets formella del avslutas.
Diskussion om framtidsplaner Bredband Östra Ryd Syd
Medverkande Bredbandsansvarig i Söderköpings kommun: Michael Botvidsson.
Han redogjorde för att tyvärr är EU-reglerna inte klara, men han berättade hur det är tänkt att
utbyggnaden av fiberbredbandet i Söderköpings kommun kan ske. Enligt bilaga 4.
Han redogjorde också för att kommunen under 2013, byggt 9 mil stamnät från Östra Ryd i väster över
Gårdeby, Västra Husby, Söderköping, Mogata, Bottna till Tyrislöt i öster. Kommunen erhöll 18 miljoner
i bredbandsstöd, utöver detta satsade kommunen egna pengar för nästan lika mycket i Etapp 1.
Dessutom har kommunen byggt en stam från Söderköping över Hjälmsborg till Lund, Klarsjön.
11 bygdenät är nu anslutna till kommunens fiberbredbandsstam. 1 000 kunder är anslutna.
Fastigheterna längs denna etapp 1:a har betalat grävkostnad för sitt spridningsnät, samt 9 900 kr för
anslutningsavgift till kommunen, varav 6 000 kr betalats tillbaka av kommunen som förskott på
framtida inlösen. Dessutom har kommunen svarat för materialkostnad och fiberblåsning samt
driftsättning av nätet. 9 byalag har nu visat intresse att direktansluta sig till kommunens befintliga
stamnät, där Bredband Östra Ryd syd ingår. C:a 70 % av fastboende på Söderköpings kommuns
landsbygd anses ha möjlighet att ansluta sig till kommunens nuvarande stamnät Ytterliggare 6 byalag
har anmält intresse för att bygga bredband men är då beroende av egen stambyggnad.
Etapp 2. Som planerats och delvis projekterats från anslutningspunkten i Östra Ryd till
Valdemarsviksgränsen och ytterligare stamutbyggnad i södra delen av kommunen har av den nya
plattformen i Söderköpings kommun inställts, man tänker inte proritera denna kommunala investering
då verksamheten inte anses höra till basverksamheten i Söderköpings kommun. De nya bidragsregler
som nu gäller har antagits av EU. Jordbruksverket arbetar nu på riktlinjer, i aug. sept. blir de nya
pengarna troligen sökningsbara hos Länsstyrelsen.
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