
Arbetsmöte

Klubbstugan den 2013-05-01

Närvaro Birger, Andreas, Martin Ia, Bosse, Jonas Stange.

Dagordning enl. Andreas förslag.

1. Avtal, markavtal

Egeby södra ok,

Hästhagen olai ? (City) saknas, fixas av Jonas i helgen.

Spärrine-Dömmestad ok,

Jonas Stange skrev på under mötet.

Kyrkbyn ok

Anders utreder vidare angående gråzon i markavtalet ang anspråk på grödoersättning vid

grävning i åker för respektive markägare, markägarna får återkomma till föreningen ang detta.

2. Medlemsregister, avstämning

Martin har gjort detta och det är bara Bengt Halin som inte stämmer.  Mötet beslutade att det är

det är för sent att hoppa av.  Samuelsson ska vara med enl Ia.

Medlemsregistret är ok, Birger har alla mailadresser och fixar det som behöver fixas med  för att

få ut kallelserna. Kornetvägen 10 ska ha avtal, Peter Vikman Ia har lämnat i brevlådan,

föreningen inväntar påskrift.

3. Medl.register mot kartor

Saknas gör Tom Wiksten, Peter Vikman,  Bo Qvist,  Det saknas 10st på kartan utifrån medl.

registret.  Andreas mailar Anders ang åtg denna pkt.

4. Se pkt 2.



5. Utl av slang, och instruktion om hur denna ska förläggas.

Vid ett antal helger som utlyses på webben kommer slang att utlämnas, med start den 5:e kl.

19:00-20:00 (Birger), 9/5 19:00-20:00 (Ia), 19/5 samma tider  (Ia).

6. Beställ skarvar

Andreas beställer 80st skarvar av Utsikt. Fastighetsägaren förlägger  slangskarv innanför den

egna tomtgränsen. Kabelskydd på fasad måste respektive fastighetsägare själv stå för. Andreas

ansvarar för att detta inkl instruktion kan utdelas till respektive fastighet(ägare) som ska anslutas.

7. Kabelanvisning

Birger tillser att fastigheter i medlemsregistret blir utmärkta alternativt ber vi Tjällmo-Gräv att de

utlyser detta.

8. Ändproppar

Andreas informerar grävfirmorna att slangändar måste pluggas respektive märkas med

destination.

9. Förslag om ansvarsfördelning ang skarvning av slang

Detta åligger fastighetsägaren fullt ut att följa föreskriften (se pkt 6).

10. Information om gräv- och förläggningsinstruktion

Birger informerar vid epost

11. Överlämnande av information inför start av grävarbeten

Andreas har kartor i A3-format och överlämnar dessa tillsammans med erforderliga handlingar.

12. Övriga frågor



Nästa möte den 2013-05-02 med representanter från grävfirmorna. Då ska startdatum för

igångsättande diskuteras samt de förläggningstekniska aspekter som uppkommit.


