
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 17 EMTERVIKSFIBER. 

TID:  2013-11-05 KL. 18:00 

PLATS:  HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON 

NÄRVARANDE:  Kjell Nilsson, Leif Östlund, Peter Hilmersson, Tommy Larsson, 
                                                Fredrik Jonsson, 
                                                Sten-Åke Berg och Elisabeth Johansson 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. 

 
Sten-Åke Berg och Elisabeth Johansson lämnade följande rapport från 
entreprenadgruppen: 

• All ordinarie schaktning är nu färdigställd, det som återstår är schaktning från 
kommungränsen mot Örbäcken Forshaga.  Vi inväntar tillstånd från trafikverket 
innan schaktning görs.     

• Område Nord innefattande Torvnäs ca 33 fastigheter, kommer att påbörjas inom 
en veckas tid. 

• Område Norra och Södra Ås kommer att besiktigas av för att rätta till eventuella 
felaktigheter i nätets sträckning. Sten-Åke kontaktar ortsombud Per Sundqvist för 
en genomgång. 

• En kort diskussion och genomgång av olika vägåterställningar och markåterställan 
redovisades, eventuella kvarvarananden åtgärdas.   

• Fyra fibersvetsare har arbetat under perioden, en av dessa går vidare till annat 
uppdrag vilket lämnar tre kvar i driften. Förhoppningen är att inom någon vecka få 
in fler svetsare i projektet från underentreprenörer.  



• Blåsning av kundfiber pågår och när prioriterade oråden är klara fortsätter blåsning 
av fiber i föreningsstammarna.  

• Installationen av elektroniken i fastigheterna fortsätter och det återstår ca 100 
fastigheter att färdigställa. 

• Driftsättningen av växelområde följer enligt tidigare avisering: 
Bössviken: Driftstart senast 1/12 –2013,  Prästbol: Driftstart senast 1/12 – 2013 
Angersby: Driftstart senast 31/12 – 2013, Visterud: Driftstart senast 28/2 – 2014 
Område Nord: Driftstart februari/mars - 2014 

 

 

EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. RELACOM MÖTET. 

 

4§ 

EKONOMISK RAPPORT 

Leif Östlund gick genom den ekonomiska rapporten och prognosen ser fortsatt bra ut. 
Upparbetat inom området är till dags dato 130km av de beräknade 122km som vi baserat 
budgeten på. Budget baserade sig på 450 anslutningar och utfallet inom området är 517 
anslutningar. Område Nord med 33 anslutningar förväntas följa budget. 

Det återstår en del arbeten inom område Nord men om kalkylen håller behövs eventuellt 
inga ytterligare medel hämtas in från medlemmen.  

 
MEDLEMSLÄGET 

Syd: 179   Öst:180  Väst: 158  Nord: 33  TOTALT: 550 Därutöver ca 52st anslutningar 

 
5§ 

PÅGÅENDE AKTIVITETER 

Kjell Nilsson kommer att närvara på mötet som Telia håller tisdagen den 12/11 – 2013 
Plats: Frykensalen, Biblioteket Sunne. Där för han anteckningar så att vi kan lägga 
eventuell information på hemsidan. 

 
§6 

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla. 

 

 



§7 

ÖVRIGT 

Finns redovisade under aktuell paragraf. 

 

§8 

Nästa möte hålls onsdag 4/12 - 2013 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson. 

 

§9 

Kjell  tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Östra Ämtervik 2013-11-05                                               med pennan 

 

 

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

Kjell Nilsson                                                                             Fredrik Jonsson 


