
Iselfors- Res na Bvsderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 13 e September 2017

Plats:Biblioteket
Närvarande: Lena Eriksson, Marie Pettersson, AnnaVilidu, ÅsaAld6n, Tommy Brakel,Ronny
Ehsleben,Ingela Billström

1. Mötets öppnande
Ordforande ÅsaAlddn hiilsade de niirvarande välkomna och inledde mötet.

2. Yal av protokolljusterare
Tommy Brakel utsågs att tillsammans med mötesordfiirande justera kvällens protokoll.

3. Ekonomisk rapport
Marie Pettersson hade inget att redovisa denna gang.

4. Hjärtstarten
Hjärtstartaren ska sitta vid tegelväggen vid soptunnoma, elektrikern ska komma snart.

5. Information om mötet med Räddningstjänsten
Vårat område runt Igelfors/Regna iir som ett "svart håI" på kartan som Peter Kindblom och
Bengt Eriksson fran Räddningstjåinsten visade oss på mötet den24l8-17.
De visade oss i vilka områden som brandmiinnen som har beredskap befinner sig i.
Eva har pratat med Victor om Cevil insats person(ClP) och gå en sådan utbildning. Det finns
ca 6 intressenter. Eva loljer upp med Victor.
Åsa kollar med Peter Kindblom ntir de kan ha utbildning fi)r skolan.

6. Politisk information
Landsbyggdsprogrammet håller man på med fortfarande. Kommunstyrelsen har legat på om
Fiber,men Regna har inte fått erbjudande. Ingela Kollar varftir inte Regna iir inbjudet.

7. Bygdebladet
Bygdebladet har inte kommit ut, skicka material till Anders-presentation av alla i styrelsen.

8. Ridbanan
De håller på att ta in offert på bevattningssystem.

9. Övrigt
Åsa har inte hört något mer från Carl-Johan om trygghetsappen.Åsamular Carl-Johan och
Christer.
Benny har köpt Bruket.
Marie har inte kollat om idrottsplatsen iir ledig ftr bygdekamp.
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Information från Ip-OnIy

Ip only har arbetat sedan 99 med villafiber. De åir rekomenderade avYillaägarrra. De har ett öppet
och neutralt nät.De gräver och bygger. Inga nätavgifter.
Innan 2020 ska kopparnäet v ara nere överallt.
Man väljer själv tjtinsteleverantör. Man får en aktiv och passiv sladd in i huset.
Man siinker sina kostnadeq bättre bild, mer attraktiv fastighet.
1O0mbit 19 kanaler, Ip telefoni 374h,rlmänad.
Tidsplanen är attvara klara under 2018. Erbjudandethar gätt ut till 700 fastigheter.
För att ip only ska gå vidare kräver de intresse pä65%, anmäl intresse senast den 31/10.
Stamledningar ligger låings landsvägagannilrs grävs en egen.
Inom 6 månader skall man hafätt besked och inom 24 mänader skall det vara klart annars har man
rätt att häva al.talet.
Man kan skriva överlåtelsealtal om man tecknar sig och skulle sälja sitt hus.

Mötesordforande forklarade därmed kvällens möte ft)r avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:

Åsa Alddn Tommy Brakel

Anna Vilidu


