
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 20 EMTERVIKSFIBER. 

TID:  2014-02-12 KL. 18:00 

PLATS:  HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON 

NÄRVARANDE:  Kjell Nilsson, Leif Östlund, Peter Hilmersson, 
                                                Stefan Henriksson, Fredrik Jonsson, 
                                                Sten-Åke Berg RELACOM. 

FRÅNVARANDE:                  Tommy Larsson, Fredrik Stodne, Bengt Jansson  

 

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 lämnade följande rapport från entreprenadgruppen: 

• Kommande vecka kommer sista fiber-blåsningen i området att genomföras, 
bortsett från de sträckor där fiberkabel med felande toleranser finns, de åtgärdas 
så snart besked kommit från leverantören efter felsökning. 

• Hus för hus anslutning i Visterud växelområde påbörjas. Arbetet löper från öster in 
mot de centrala delarna av området. 

• Visterud växelområde  beräknas följa tidigare avisering för färdigställarn. Det vill 
säga sista datum för inkoppling och driftsättning är 31/3 – 2014 

• Under Angersby växelområde finns några fastigheter där pågående felsökning sker, 
och åtgärder sker så snart felkälla är identifierad.  

• Ett försök att färdigställa de fastigheter som återstår vid område Nord med 
sträckning mot Torvnäs, kommer att ske till veckan, då markförhållandena bedöms 
som gynnsamma på grund av det mildare vädret. Vid samma avrop åtgärdas de 
sent tillkomna fastigheterna under december-februari.  

•  Område Nord förväntas följa tidigare avisering för driftsättning, vilket är Maj 
månad - 2014. 



• De fastigheter som kommer in som eftermarknad, under respektive förening, 
kommer att kopplas in med fiber i augusti månad. Detta gäller inte de fastigheter 
som rapporterades in under perioden när det ordinarie projektet pågick. 

• Ett förtydligande: den person som ringer runt för att kontrollera kopplingen mellan 
växel och fastigheten är inte samma person som sedan genomför felsökningen i 
nätet.   
 

EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. RELACOM MÖTET. 

 

4§ 

EKONOMISK RAPPORT 

Leif Östlund gick genom den ekonomiska rapporten och prognosen ser fortsatt bra ut. 
Med den mottagna fakturan inräknad ligger budgeten fortfarande i linje med uppsatta 
förväntningar.  

 
MEDLEMSLÄGET 

Syd: 179   Öst: 180  Väst: 158  Nord: 36  TOTALT: 553 Därutöver ca 52st anslutningar 
Eftermarknad kommer att redovisas vid ett senare tillfälle. 

 
5§ 

PÅGÅENDE AKTIVITETER 

Inga pågående aktiviteter redovisade. 

  

    
§6 

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla. 

 

 

§7 

ÖVRIGT 

En kort diskussion kring frågan om eftermarknad gjordes. Frågan om dessa tillkommande 
anslutningar och vilken debiteringsmodell som skall tillämpas stöttes och blöttes. Beslut 
fattades att anslutningar som antas mellan 1/1 till och med 30/3 – 2014 av respektive 
förening kommer att debiteras enligt nedan: 



• Insatsen om 15100SEK + administrationsavgift 3000SEK + den faktiska 
grävkostnaden (exklusive kanalisationsmateriel, som ingår i insatsen)  

 

Leif Östlund redovisade kontakten med företaget som föreningarna för förhandlingar med 
angående inmätningen av fibernätet. Arbetet med inmätningen av nätet kommer att 
påbörjas under mars månad och framåt. Ingen bortre tidsgräns är angiven för när det 
förväntas vara klart, men i och med att projektet är så pass stort, får vi räkna med några 
månaders arbete.  

En kort diskussion fördes kring hur medlemmarna som fått sina tjänster upplevde dem. 
Vi kan konstatera att de medlemmar som gått över till fiber är mycket nöjda med 
kvaliteten på alla produkter det vill säga, TV, Internet och Telefon samt även vid trådlösa 
anslutningar. 

 

 
Övriga ”övrigt” punkter Finns redovisade under aktuell paragraf. 

 

§8 

Nästa möte hålls onsdag 19/3 - 2014 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson. 

 

§9 

Kjell  tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Östra Ämtervik 2014-02-12                                               med pennan 

 

 

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

Kjell Nilsson                                                                             Fredrik Jonsson 


