
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 18 EMTERVIKSFIBER. 

TID:  2013-12-04 KL. 18:00 

PLATS:  HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON 

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

FRÅNVARANDE:                  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: 

• Område Norra och Södra Ås har besiktigats och felaktigheter i sträckningen vid ca 
20 berörda fastigheter åtgärdas med ny kanalisation. Det berörda området 
beräknas vara färdigställt under kommande vecka.  

• Tillståndet från trafikverket har nu inkommit och schaktning från kommungränsen 
mot Örbäcken Forshaga påbörjas och beräknas vara klart inom kort.     

• Område Nord med sträckning mot Torvnäs genomförs nu och området förväntas 
vara klart inom någon vecka. Några delar av område Nord kommer på grund av 
tjälen att senareläggas och färdigställas när så medges. 

• Alla depåer som använts är nu uppstädade och avslutade. En depå återstår för att 
försörja område Nord med material. 

• En kort diskussion och genomgång av eventuella återstående markarbeten 
redovisades, eventuella kvarvarananden åtgärdas inom kort.   

• Antalet fibersvetsare har nu utökats och det är idag sex stycka som arbetar i 
driften. De är fördelad på både stammarbete så väl som kund anslutningar.    



• Blåsning av kundfiber pågår för fullt och arbetet med Angersby växelområde 
påbörjas nu. 

• Installationen av elektroniken i fastigheterna fortsätter, leveranserna av 
elektroniken har haltat lite men Telia undersöker problemet och vi förväntar oss att 
det skall lösa sig. 

• Beslut om vem som får uppdraget med patchning i växlarna har ej inkommit, men 
det förväntas inte påverka datum för driftstart för respektive växel.  

• Driftsättningen följer enligt tidigare avisering, med justering för två växlar:  
Bössviken: Framflyttad till senast 15/12 –2013,  Prästbol: Framflyttad till senast 
15/12 – 2013 

• För att kontrollera att kopplingen från växeln ut till den berörda fastigheten blivit 
korrekt kommer var fastighet att ringas upp och ombedjas koppla ur och i 
medieomvandlaren en gång. 

• Projektet är nu stängt, inga ytterligare medlemmar tas nu upp i det ordinarie 
projektet. 
  

 

EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. RELACOM MÖTET. 

 

4§ 

EKONOMISK RAPPORT 

Leif Östlund gick genom den ekonomiska rapporten och prognosen ser fortsatt bra ut.  
Den faktura som levererades vid mötet innehåller i stort sett bara materiel. 
Det återstår arbeten inom område Nord men kalkylen ser ut att följas. Som det ser ut just 
nu behövs inga ytterligare medel hämtas in från medlemmen.  

 
MEDLEMSLÄGET 

Syd: 179   Öst: 180  Väst: 158  Nord: 36  TOTALT: 553 Därutöver ca 52st anslutningar 

 
5§ 

PÅGÅENDE AKTIVITETER 

Fredrik Stodne undersöker möjligheten till att hålla ytterligare en informationsdag där 
inbjudna operatörer kan presentera sina produktportföljer och där medlemmen kan ställa 
frågor och teckna abonnemang. Föreslaget är att informationsdagen bör ske under mitten 
av januari.  



    
§6 

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla. 

 

 

§7 

ÖVRIGT 

Finns redovisade under aktuell paragraf. 

 

§8 

Nästa möte hålls onsdag 15/1 - 2014 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson. 

 

§9 

Kjell  tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Östra Ämtervik 2013-12-04                                               med pennan 

 

 

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

Kjell Nilsson                                                                             Fredrik Jonsson 


