
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 22 EMTERVIKSFIBER. 

TID:  2014-04-23 KL. 18:00 

PLATS:  HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON 

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

FRÅNVARANDE:                  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: 

• Arbetet med att ansluta in fastigheterna i Visterud växel så kallad patchning 
färdigställdes den 4/4 – 2014, där efter genomfördes rättelser av eventuella fel på 
de anslutningar som inte gått att driftsätta. 

• Återställning av de anslutningar i Norra/Södra Ås som inte blev klara innan tjälen 
gick i marken, är nu åtgärdade. I området Norra/Södra Ås återstår dock arbete vid 
en vägtrumma som inom kort kommer att åtgärdas.  

• De grävarbeten som återstod inom område Nord är nu avslutade. 

• De brunnar som idag fortfarande står öppna och där arbeten med fiber nu är 
avslutade kommer att läggas igen så fort som så medges. 

• De fastigheter som har anmälts efter ordinarie projektets färdigställarn, så kallade 
eftermarknad, kommer att anslutas i samband med eller strax efter 
slutbesiktningen av nätet.      

• Inom ordinarie projektet ”Syd, Väst & Öst” saknas elektronik till 7 fastigheter, 
dessa fatigheter är sent tillkommande och leverans inväntas.   



• Elektroniken till fastigheterna inom område Nord har ännu inte levererats av Telia, 
vilket innebär att installation i fastigheterna inte kan påbörjas förrän vid leverans. I 
anslutning med detta så fortsätter även fiberblåsning av kund fiber.   

• Driftsättning och inkoppling för område Nord är planerat till utgången av juni 
månad.   

• Slutbesiktning av nätet kommer att ske under sommaren, närmare datum 
meddelas senare. 

• Ärenden hos Trafikverket redovisades och en kort diskussion följde, där några 
punkter skulle framföras till Trafikverket för behandling. 

• En kort diskussion fördes kring behovet av ytterligare entreprenadmöten med 
representant (er) från Relacom. Behovet anses idag inte finnas då entreprenaden i 
det närmaste är avslutad. Sten-Åke Berg och föreningarna tackade för ett gott och 
väl genomfört samarbete.     

 

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. En genomgående uppföljning av fakturor som direktfakturerats var förening 
kommer att göras och föras in i projektets samanställning.   

 
MEDLEMSLÄGET 

Syd: 180  Öst: 183  Väst: 156  Nord: 36  TOTALT: 555 Därutöver ca 54st anslutningar 
 

Beslut fattades att medlemsavgiften för 2014, som styrelsen fått mandat på föregående 
årsstämma att bestämma, sattes till 100SEK. Avgiften skall faktureras medlemmen senast 
under maj månad. 

 
5§ 

PÅGÅENDE AKTIVITETER 

Inga pågående aktiviteter redovisade. 

  



    
§6 

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla. 

 

§7 

ÖVRIGT 

Leif Östlund redovisade att den geografiska inmätningen av nätet blir klar till midsommar.  

Beslut fattades att hålla årsstämman den 21/5 – 2014 på Sjösala i Östra Ämtervik kl 19:00. 
Kallelser skall skickas ut till medlemmarna brevledes och eller via e-post. 

Leif Östlund tar fram kallelsen till stämman med tillhörande dagordning, samt 
verksamhetsberättelsen som är i år identisk för de tre föreningarna genom den framtagna 
projektorganisationen.   

 
Övriga ”övrigt” punkter Finns redovisade under aktuell paragraf. 

 

§8 

Nästa möte hålls onsdag 14/5 - 2014 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson. 

 

§9 

Kjell  tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Östra Ämtervik 2014-04-23                                               med pennan 

 

 

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

Kjell Nilsson                                                                             Fredrik Jonsson 


