
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 19 EMTERVIKSFIBER. 

TID:  2014-01-15 KL. 18:00 

PLATS:  HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON 

NÄRVARANDE:  Kjell Nilsson, Leif Östlund, Peter Hilmersson, Tommy Larsson, 
                                                Stefan Henriksson, Fredrik Jonsson, Jane Garnham, 
                                                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 meddelade att det inte fans någon faktura att överlämna vid detta tillfälle. 

 

Sten-Åke Berg lämnade följande rapport från entreprenadgruppen: 

• Område Norra och Södra Ås återstår vissa arbeten längs ledningens sträckning, som 
kommer att genomföras under våren/sommaren när markerna så tillåter. Men att 
samtliga fastigheter kommer att få tillgång till fibernätet enligt tidigare avisering.  

• Schaktning från kommungränsen mot Örbäcken Forshaga är färdigställd och fiber 
har blåsts in i kanalisationen.  

• Vid område Nord med sträckning mot Torvnäs återstår några få delar. En handfull 
fastigheter som återstår kommer att färdigställas under våren när markerna så 
tillåter. Driftstarten av området är planerad till Maj månad.  

• En genomgång av samtliga medlemslistor pågår för att säkerställa att den tekniska 
utrustningen som levereras av Telia blir korrekt. Idag fattas det portar i några av 
växlarna som inte Telia beställt och levererat. Detta beställnings problem förväntas 
åtgärdas skyndsamt så att medlemmarna kan anslutas fullt ut. 

• Till våren kommer en genomgång att ske så att eventuella återställningar som ännu 
inte hunnits med färdigställs, som exempel, öppna brunnar och upplag med 
stensamlingar. 



• Blåsning av kundfiber pågår för fullt och arbetet med område Visterud  
växelområde påbörjas nu kommande vecka. 

• Antalet fibersvetsare i driften under kommande period är 4 – 6 styckena. De är 
fördelad på både stammarbete så väl som kund anslutningar.    

• En utredning pågår för att hitta orsaken till tolerans-felen på en 144 fiber-kabel, 
detta fel återfinns på två skilda sträckningar och berör ca 100 anslutningar i 
områden redan satta i drift. Löpande information kommer att ges till föreningarna 
när åtgärd kommer att ske och vilka driftstörningar det kan medföra för berörda 
medlemmar.   

• Driftsättningen kommer att bli påverkad av felet på 144 fiber kabeln, samt 
försenade materielleveranser. Först och främst innebär det förskjutning av 
driftstarten växel-område Angersby som senareläggs till den 15/2 – 2014. I övrigt 
följer tidplanen enlig tidigare avisering  

• För att kontrollera att kopplingen från växeln ut till den berörda fastigheten blivit 
korrekt har var fastighet ringts upp och ombetts koppla ur och i medieomvandlaren 
en gång.  Detta arbete har inte till fullo haft det utfall som önskats, då 
fastighetsägarna inte gått att nå i den utsträckning som varit önskvärt, men arbetet 
fortsätter som planerat.   

• Den planerade slutbesiktningen av nätet kommer att ske någon gång under 
sommaren.  

 
  

EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. RELACOM MÖTET. 

 

4§ 

EKONOMISK RAPPORT 

Leif Östlund gick genom den ekonomiska rapporten och prognosen ser fortsatt bra ut.  
En kort diskussion kring årsredovisningen och kontering gjordes. Inledande kontakter har 
gjorts med revisorn och kompletterande underlag lämnas över enligt överenskommelse.  

  
MEDLEMSLÄGET 

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

 
5§ 

PÅGÅENDE AKTIVITETER 

Inga pågående aktiviteter redovisade. 



  

    
§6 

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla. 

 

 

§7 

ÖVRIGT 

En kort diskussion kring frågan om inmätning av fibernätet gjordes. För och nackdelar med 
inmätningen av nätet diskuterades åter. Beslut fattades att en inmätning av nätets hela 
sträckning, inklusive individuella kundanslutningar, skall göras. Leif Östlund undersöker 
priser och vilket företag som föreningarna gemensamt skall anlita för inmätningen.    

 

Övriga ”övrigt” punkter Finns redovisade under aktuell paragraf. 

 

§8 

Nästa möte hålls onsdag 12/2 - 2014 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson. 

 

§9 

Kjell  tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Östra Ämtervik 2014-01-15                                               med pennan 

 

 

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

Kjell Nilsson                                                                             Fredrik Jonsson 


