
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSGRUPPSMÖTE 1. 

EMTERVIKSFIBER. 

 
TID: 21012-11-07 KL. 18.00 

PLATS:  HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON 

NÄRVARANDE: Kjell Nilsson, Fredrik Jonsson, Tommy Larsson, Leif Östlund, 

                               Peter Hilmersson o Bengt Jansson 

          Erik Larsson Sunne Kommun 

                               Pär Skogsman, S-Å Bergh och Elisabeth Johansson Relacom 

FRÅNVARANDE: Anna Larstorp. 

 

 

1§ 

 

Kjell Nilsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

Dagordningen godkändes. 

Skogsman poängterade att mötet är beslutande.  

Beslutades att protokollet tillsänds alla parter via e-post. 

 

2§ 

GENOMGÅNG AV TIDIGARE PROTOKOLL 

Mötet är det första med beslutsgruppen. 

 

3§ 

 

INFORMATION FRÅN RELACOM: 

 

Skogsman har varit i kontakt med Lst. Som uttryckt att det tillståndsunderlag som 

tillsänts var i god ordning. Två vattenföretag finns inom det ansökta området, där 

sträckningen dragits om. Det rör sig om tre sträckningar som dras om enl. Lst. direktiv.   

Lst kräver vidare styrd borrning under älvar och åar.  

Lst. meddelade att deras tillståndsbeslut kommer innan onsdag 14/11. Detta beslut 

gäller både miljö- och fornminnesdelen. 

 

Tillstånden hos Trafikverket och Sunne Kommun är inte klara. 

 

Material har lags upp hos Jimmy Lennartsson i Mellby.  

 

Stakning pågår dels sträcken Sunne – Angersby  dels Prästbolsväxeln – Prästbol. 

Stakningen fortsätter under morgondagen. 

 

Skogsman vill att föreningen undersöker om det går att dra om ledningen vid 

fastigheten Prästbol 3:15. 

Vidare informerades om uppkomna problem Bössviken, där ny dragning kommer att 

ske. 

 

I Gunnerud pågår samförläggning med Fortum, som kommer att direktfakturera 

föreningarna.  

 



Uppstart kommer att ske på två fronter dels norr om Jimmy Lennartsson Mellby, dels 

Från telestationen söderut mot Prästbol. Slangen läggs på 70 cm djup i åkermark, 50-60 

cm i övrig mark. 

 

Entreprenören är ålagd att föra dagbok. (Kopia bif. protokollet.) 

 

Skogsman erbjöd föreningarna att få kanalisationen uppmätt av Orabion AB till en 

kostnad av 2 kr / meter. 

Alternativet är stickprovstagning, vilket underlättas av att slangarna är metermärkta 

och området kommer att inordnas i FOS (fiberoptisk spridningspunkt). På 

plöjmaskinen finns GPS. 

 

Slangarna kommer att skarvas för att förhindra spill. 

 

Relacom önskar hjälp att köra ut trummorna. 

 

Föreningarna beställer stakkäppar av Relacom. 

 

Skogsman uppgav på fråga att kostnaden för tillkommande efter projektering uppgår 

till minst 4 500:- kr och för passerad fastighet gäller självkostnadspris. 

 

Föreningarna bör ta ställning till om inmätning av kanalisationen skall beställas till en 

kostnad av 4,50:kr /metern. Detta är inget krav, men underlättar ev. framtida tillstånd 

till ledningsrätt. 

 

 

 

4§ 

EKONOMISK RAPPORT. 

Insatserna har kommit in och inga fakturor har betalats. 

Första fakturan från Relacom har inkommit och kommer att fördelas enl. 

samarbetsavtalet. 

 

5§ 

PÅGÅENDE AKTIVITETER 

 

Medlemsvärvning: idag finns 441 medlemmar. 

Fastighetskortet: Leif Östlund presenterade ett förslag. 

Hemsidan: Fredrik Stodne har erbjudit sig att hjälpa till med hemsidan. 

Momsläget: endast Emtervisfiber Syd är registrerade. 

Bidrag 1: oklarhet råder. Leif Östlund utreder Syds ansökan.  

Bidrag 2: ännu inget beslut. 

Stadgar:Öst och Väst skall snarast tillsändas Bolagsverket fullständiga stadgar med 

aktuellt insatsbelopp. 

Nästa faktura till medlemmarna: diskuterades om denna skall momsbeläggas. 

Nya avgifter för tillkommande anslutningar: Tommy Larsson anser att endast de som 

var medlemmar vid ”dead line” är berättigade till Bidrag 1. 

Tillkommande anslutning efter projektering debiteras extraavgift med 6 000:- kr. 

Anslutning efter passerad fastighet betalar ovannämnda avgifter samt självkostnadspris 

för arbete. 



 

Information 

Några av företagen har sänt in sina Loggar. De kommer att tillsändas tryckaren. 

Trycket kommer att ske på plåt till en kostnad av 2 500:- / st. 

Veckobrev skall utsändas varje vecka. 

 

Undertecknad fick i uppdrag att kontakta Krönström för publicering i FB om 

grävstarten.  

 

7§ 

 

Leif Östlund valdes till projektledare. 

 

8§ 

 

Inga ytterligare frågor fanns. 

 

9§ 

 

Nästa möte skall hållas tisdag 20/11 kl. 18.00 på samma plats. 

 

Kjell Nilsson tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.45. 

 

 

Kjell Nilsson 

…………………………… 

Kjell Nilsson, ordf. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Bengt Jansson 

………………… 

Bengt Jansson 

  


