
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 21 EMTERVIKSFIBER. 

TID:  2014-03-19 KL. 18:00 

PLATS:  HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON 

NÄRVARANDE:  Kjell Nilsson, Leif Östlund, Peter Hilmersson, 
                                                Fredrik Stodne, Tommy Larsson, 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: 

• Det formella arbetet på Angersby Växel är nu avslutat. Några fastigheter kvarstår 
för anslutning, bland annat eftermarknad. 

• De sträckor där fiber som uppvisat felande toleranser, har nu blivit godkända och 
fibern kommer inte att behöva skiftas. Detta innebär att inget driftstop behöver 
planeras som tidigare aviserats för de berörda områdena. 

• Fler portar som är beställda till fastigheter under Östra Ämterviks växel kommer att 
levereras under maj månad.  

• De fastigheter som har anmälts efter ordinarie projektets färdigställarn, så kallade 
eftermarknad, kommer om möjligt anslutas under juni månad.       

• Fiberblåsning har påbörjats för område Nord och pågår en tid framåt. 

• Elektroniken till fastigheterna inom område Nord har ännu inte levererats av Telia, 
vilket innebär att installation i fastigheterna inte kan påbörjas förrän vid leverans. 

• Driftsättning och inkoppling för område Nord har ändrats från maj månad till 
senast utgången av juni månad.   



• Återställning av de anslutningar i Norra/Södra Ås som inte blev klara innan tjälen 
gick i marken kommer att kommande vecka att åtgärdas. 

• De brunnar som idag står öppna och där arbeten med fiber nu är avslutade 
kommer att läggas igen inom de kommande veckorna. 

• Arbetet med att ansluta in fastigheterna i Visterud växel så kallad patchning 
påbörjas nu och skall vara klart senast den 31/3 – 2014. Fastigheterna driftssätts i 
och med det hus för hus och kan då få access till nätet.  

• En kort genomgång av ärenden hos Trafikverket redovisades och en kort diskussion 
följde, där några punkter skulle undersökas närmare. 

 

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, med en viss justering neråt i utfallet för område Nord.  

 
MEDLEMSLÄGET 

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

 
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 nu påbörjas och att 
kontinuerlig inrapportering till Relacom kommer att ske, så att nätet kan kontinuerligt 
dokumenteras och föras in i, bland annat Ledningskollen. 

En diskussion om årsstämman gjordes, olika alternativ diskuterades och maj månad skall 
undersökas som alternativ för stämman. 

 
Övriga ”övrigt” punkter Finns redovisade under aktuell paragraf. 

 

§8 

Nästa möte hålls onsdag 23/4 - 2014 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson. 

 

§9 

Kjell  tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Östra Ämtervik 2014-03-19                                               med pennan 

 

 

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

Kjell Nilsson                                                                             Fredrik Jonsson 


