
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 16 EMTERVIKSFIBER. 

TID:  2013-10-02 KL. 18:00 

PLATS:  HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON 

NÄRVARANDE:  Kjell Nilsson, Leif Östlund, Peter Hilmersson, Tommy Larsson, 
                                                Fredrik Jonsson, 
                                                Erik Larsson Sunne kommun, Sten-Åke Berg RELACOM. 

FRÅNVARANDE:                  Bengt Jansson, Fredrik Stodne  

 

1§ 

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

2§ 

Kjell föredrog förra protokollet, som lades till handlingarna. 

3§ 

Sten-Åke Berg lämnade över fakturan för upparbetad period, upplyste om att en 
entreprenör saknades på fakturan och att den kommer på nästa månad. 

Sten-Åke Berg lämnade följande rapport från entreprenadgruppen: 

• De etableringar i form av samförläggningar som genomförts saknar i stor 
utsträckning mätband. Dess etableringar kommer att mätas in med positionerings 
utrustning och respektive entreprenör kommer att bära de kostnader som uppstår i 
och med det.  
 
De etableringar som det rör är:   Område Herrgårdsjö (etablering gjord innan 
projektstart), område Kvarntorp – Älvbäck, område Gunnerud. 

• Den kommunala stamledningen är nu färdigställd i sin helhet, och når idag till 
kommungräns Kil via Bössviken, kommungräns Forshaga via Sandviken. 

• Visterudväxeln är nu ansluten med fiber och där med är hela transportnätet klart 
från Sunne tätort ut till var växelstation. 

• På grund av en brist på tillgängliga tekniker inom fibersvetsning kommer viss 
förskjutning av driftsättningen att ske. Växelområdena driftsätts enligt tidigare 
avisering. 1: Östra Ämtervik växel, 2: Bössviken växel,  3: Angersby växel och 
slutligen 4: Visterud växel. 

 
 

 



MARKARBETEN  

Grävarbetena börjar närma sig sitt slut, de markarbeten som pågår är. 

• Bogerud: Viss samförläggning sker med Fortum, beräknad återstod 14 dagar. 

• Norra/Södra Ås: Färdigställs nu kundanslutningarna. 

• Område Forshaga: Inväntas beslut om start från föreningen.  

• Område Nord: Förväntad start av grävning inom 3 veckor. 

 

De brunnar som idag står öppna kommer att förslutas först kommande vår, då arbeten 
kommer att genomföras i dem under hösten och förvintern. Även återställning/upp-
städning av vissa marker och vägar kommer att ske under våren, förningarna besiktar 
av behovet och dokumenterar.   

 
EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. FÖR SUNNE KOMMUN OCH RELACOM MÖTET. 

 

4§ 

EKONOMISK RAPPORT 

Leif Östlund gick genom den ekonomiska rapport och prognosen ser fortsatt bra ut. 
Upparbetat är till dags dato 113km av de beräknade 125km som vi baserat budgeten på. 
Det återstår en del arbeten inom området men om kalkylen håller behövs eventuellt inga 
ytterligare medel hämtas in från medlemmen.  

Vi konstaterar att antalet ÄTA som föreningen mottagit blivit fler, men att snittpriset är 
det samma. 
 
MEDLEMSLÄGET 

Syd: 179   Öst:179  Väst: 157  Nord: 33  TOTALT: 548  Därutöver ca 52st anslutningar 

 
5§ 

PÅGÅENDE AKTIVITETER 

Tommy Larsson fortsätter att undersöker frågan kring hyreshus inom område NORD så att 
besked kan lämnas till berörda parter, Relacom och Sunne Kommun är behjälplig i frågan. 

  
HEMSIDAN 

Tommy Larsson ber Fredrik Stoden uppdatera hemsidan med information som rör 
driftsättningen och de fortsatta arbeten som rör det.  
 



 

§6 

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla. 

 

§7 

ÖVRIGT 

Fredrik Jonsson redogjorde för kontakten med Forshaga Kommun och de fastigheter som 
ligger på Forshaga sidan. Kalkylen som Relacom tagit fram diskuterads kort och en 
diskussion följde kring de 2 fastigheter som ligger i Örbäcken.  
Beslut fattades att Fredrik skulle genomföra liggande förslag rörande Örbäcken inom 
ramen för det pågående projektet. Fredrik sköter kontakten med Forshaga kommun, 
Relacom samt de fastigheter som ligger på Forshaga sidan. 

 
ÖVRIGA FRÅGOR. 

Finns redovisade under aktuell paragraf. 

 

§8 

Nästa möte hålls tisdag 5/11 - 2013 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson. 

 

§9 

Kjell  tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Östra Ämtervik 2013-10-02                                               med pennan 

 

 

…………………………………………..                                            …………………………………… 

Kjell Nilsson                                                                             Fredrik Jonsson 


