
Protokoll extra stlmma 2008-06-23
Ostra Lerbergets Samf?illighetsfiirening nr 1

Plats: I-erbergsskolans matsal
Niirvarande: 69 medlemmar enligt arpnckad rostlingd

Protokoll fort efter kallelsens dagordning.

1. Stimmans cippnande
Sittande ordforande Lennatt Moller forklarade extrastemman oppnad och hilsade samtliga deltagare
vdlkomna.

2. Stdmmans behdriga utlysning
Lennart Moller trigade deltaearna orn mcitet r,'ar behorigt utlyst och st.lmman svarade enhrilligt,,JA.

3. Fastst?illande av dagordning
Lennart Moller tiigade stimrnan om den accepterade dagordningen och efter att en punkt om ovriga
frigot tillfogats godkiindes densamma.

4. Val av ordltirande ftir stimman
Sittande ordfdrande, Lennart Nfoller, valdes enhiillist.

5. Val av sekreterare
Sittande sekreterare, Tapani Granroth, valdes enhlilligt.

6. Val av iusteringsmdn och tillika tdsttiknare
EskilJonsson samt l(jell I{nobe rraldes enhilligt till rostriknare och tilJika justerare av
stimmoptotokollet.

7. Lin
Yissa medlemmar ir fortfarande or.issa om kostnader, betalningsfotthrande, tekniska detaljer etc.
angtende fibern2itets uppbyg4nad. Styrelsen forsokte klargora att irsstimman beslutat om start av
bygget och det miste nu slutforas. Styrelsen informerade dessutom om olika betalningsalternativ och
kostnader, samt att om foreningen skall kunna fullfolja bygget, bor foreningen uppta ett redan beviljat
lin i Handelsbanken/Stadshypotek pi max 3 miljoner kronor. Altemativet till lin fu att va{e medlem
betalar 17500 kronor kontant.

En medlem har vatit i korrespondens med Lantmitcrisryrelsen angiende utdebitering, bland annat.
Hon Iiste upp delat av Lantmdteriets svar pi hennes frigor. Svaret gick ut pi att medlemmarna maste
antingen betala kontant eller via kredit.

Ordforanden frigade stlmman om fcireningen skall uppta ett lin pi rnax tre miljoner kronor och efter
omrostning genom handupprickning kunde rcistriknarna faststilla att av 69 medlemmar rostade (r0

JA fot att uppta ett lin. Dirmed har stimman beslutat att foreninqen skall uppta lin pa max tre
miljoner kronor i Handelsbanken/Stadshlpotek.

8. Alfa Visions dvertagande av det gamla nitet
Kf ell Hansen, ordfcjrande i Alfa Vision, informerade om Alfa Visions bakgrund och verksamhet. Han
klargjorde att om minst hilften av vira rnedlemmar viljer att behilla sitt rnedlemskap i Alfa och
dirigenom bchllla TV-utbudet i det gamla ndtet, it Alfa villigt att fdr en symboiisk summa 6 en krona,
overta det gamla koaxialnitet soln en tillF:llig losning i nigot ir framover. Di bl-ir driftskostnaden,
forutom eventuella stoffe teparationer, ca 40 ktonor / mhnad. Det gamla nltet kan anvindas parallellt
med fibernzitet.

En maioritet a\r stemman rcistade fcir att cjverlita nitct tiil Alfa Vision.



9. Ovriga frigor
- Asfaltering av Axgrind.
Fredrik har varit i kontakt med kommunen och fitt svaret att det finns inget budgeterat f<rr att gora
nigra storre itgitder i dt. Diiremot kommer man under nrista ir gora en inventering av behovet i hela
I-erberget och satsa pi en storre renovering av markytoma i Lerbetget.
- Vilka omriden tillhor samflllisheten?
Piokartan.som finns pi hemsidan hr samfllld e5;endom mirkt i rosa ftitg.
- Aterstzillande efter grivning ir inte tillfredstrillande gjor.
Styrelsen kommer att tillsammans med enffeprenci,ren gora en slutbesiktning. Den medlem som inte rir
nojd bor meddela stytelsen om sitt missnoje innan besiktningen. InformatiJn om detta kommer att
skickas ut till alla, samr lziggas ut pi hemsidan.
- Dragning av kablar inne i fastigheterna.
Det hnns mi.ga altemativ till detta; nigra olika forslag framfordes.
- Elavtal.
SamPilligheten har undersokt mojligheten att uppretta ett elavtal med Oresundskraft, motsyatande
Alfa Vistons nuvarande avral.

10. Meddelande om tid och plats ftir stdmmoprotokoll
Protokollet anslis pi foreningslokalens fonster inom 14 dagar samt liggs ut pi hemsidan.

11. Stimmans avslutande
Ordforande Lennart N{oller tackade fiir visat intresse och forklarade motet avslutat.

Lerberget den23 juni 2008

Justeras:

Eskil Jonsson Kjcll Iinobc


