
Ordinarie föreningsstämma har genomförts. 

  

Föreningsstämman genomfördes söndagen den 7 april i Tjurkhults skola! 

Ordförande Joel Persson hälsade ett tretiotal medlemar välkomna innan han lämnade över 

klubban till mötets ordförande Joakim Persson. Till sekreterare för mötet valdes Merith 

Pagels. Som sedermera valdes in som ordinarie ledamot i styrelsen. 

Joel beskrev de viktigaste händelserna under året. 

 En arbetsgrupp arbetade med och drev vidare bredbandsfrågan under 2012. Det som 

jagade på processen var möjligheten att kunna samförlägga en stor del av projektet 

med Eon Elnät AB. Om inte allt nödvändigt var klart tills Eons byggstart var 

samförläggning ej aktuellt. 
 Arbetsgruppen höll ett konstituerande föreningsmöte i Februari, då det beslöts att bilda 

en Ekonomisk förening. Tre styrelseledamöter valdes (minimalt antal enligt stadgarna) 

samt även revisor och revisorsuppleant. 
 Arbetsgruppen och interimsstyrelsen fortsatte sitt arbete och under mars månad blev 

föreningen registrerad hos Bolagsverket. 
 Medlemsansökningar delas ut till samtliga fastighetsägare och där tillräckligt underlag 

finns beviljas medlemskap. Föreningen arbetar hela tiden för att så många som möjligt 

ska få möjlighet att ansluta sig. 
 I Maj månad hålls den första ordinarie föreningsstämman och en ny styrelse valdes. 

Arbetsgruppen upplöstes och man utsåg istället såkallade byombud som styrelsen ska 

kunna kalla in som förstärkning och kontaktkanal ut till de olika byarna. 
 Styrelsen arbetade vidare i ett mycket högt tempo för att klara lösa allt nödvändigt 

inom, av Eon angiven tidsram.  
 En bidragsansökan på över ½ miljon för ”Etapp 1” lämnades in till Länstyrelsen i 

Blekinge Län. Ansökan behandlades och beviljades av Länsstyrelsen, Jordbruksverket 

och PTS.  
 Övriga nödvändiga tillstånd för projektet införskaffades, bland annat tillstånd av 

Trafikverket och markupplåtelseavtal.  
 ”Etapp 1” projekteras och bygghandlingar skapas. Material köps in och levereras. Den 

30 Juli sker byggstartsmötet för ”Etapp 1” ihop med Eon. Arbetet fortskrider under 

resten av 2012. 
 Förberedelse för upphandling och planering samt ansökan för Etapp 2 genomförs. 

 Mötet avbröts för kaffe och kaka. 

Efter kaffet behandlades övriga frågor som kom upp under kaffet. 

Mötet avslutades och information om vad som är på gång vidtog. 


