
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 10 EMTERVIKSFIBER.
TID: 2013-04-03 KL. 18:00
PLATS: HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON
NÄRVARANDE: Kjell Nilsson, Fredrik Jonsson, Leif Östlund, Tommy                  

Larsson, Peter Hilmersson, Fredrik Stodne och Bengt   
Jansson.
S-Å Berg och Pär Skogsman RELACOM
Erik Larsson Sunne Kommun
Jerry Palm och Jocke Andersson MS Gräv.

1§
Kjell Nilsson hälsade välkomna och öppnade mötet.
2§
Föregående protokoll lades till handlingarna.
3§
Relacom informerade att sedan förra mötet, för en månad sedan, är det endast MS Gräv som 
är verksamma inom projektet. Totalt 4,6 mil är grävt, av stamkabeln återstår 1,5 mil. All  
grävning inom produktiv åkermark är nu så gott som färdig. Idag pågår grävning i Norra Ås. 
Ett antal vägtryckningar har genomförts samt även tryckning under Emtån vid Prästbol.
Jerry Palm MS Gräv berättade att alla synbara skador på dränering är lagade och i samband 
med detta även dokumenterade och fotograferade. Han dementerade även ett rykte som spritts 
att företaget skulle vara på obestånd. Han sade att tidigare platschefen lämnat problem efter 
sig, som medfört sen betalning av fakturor. Företaget har fått två nya ägare, som gått in med 
stort kapital. På så sätt har maskinparken kunnat utökas och flera stora kontrakt med bl.a. 
Halmstad Kommun har ros i hamn.

Jerry sade att man har planer på att köra 7-dagasvecka när tjälen släppt. Det kommer inte att 
bli något semesterstopp i sommar. Mikroplog kommer att användas vid grävning på tomter, 
han bedömde att bredden på maskinen som drar denna är högst två meter.
I och med att tempot höjs vill MS Gräv övergå till 14-dagarsfakturering så 
faktureringssumman uppgått till 300 000:- kr. Föreningen uttryckte beröm över det arbete MS 
Gräv utför och ställde sig positiv den önskade faktureringsrutinen.
Efterarbetet diskuterades.  Det finns tomma trummor och fyllnadsmaterial som skall hämtas 
av föreningen.  Vi kan plocka upp markeringskäppar, som inte står mitt i fåran.
Skogsman informerade om att Elisabet håller på med fibermeterräkning av föreningsnätet och 
Skanova räknar på stamnätet. Elisabet kommer att ansvara för entreprenaden gällande fibern. 
Han observerade föreningen på vikten av att dräneringar skall vara utmärkta för att minimera 
antalet ÄTA. Han omtalade att alla tillstånd från Länsstyrelsen nu är klara, både kultur- och 
miljötillstånd. Han berättade även att han fått ny arbetsuppgift inom företaget som säljare,  
men kommer att ha vidare kontakt i vårt projekt. 
Leif Östlund sade att, efter besiktning på platsen, har Lagerkvist inte längre några 
skadeståndsyrkanden för skador på sådden vid Halla Mårbacka.
Härefter lämnade repr. för Sunne Kommun, Relacom och MS Gräv mötet.
4§
Inga nya betalningar har gjorts sedan senaste mötet.
Väst och Syd har ansökt om förskott på bidraget från Lst.
Muntligt besked har inkommit att beslut om kanalisationsstöd ligger nära i tid.
Anslutningsavgift för hyreshus diskuterades. 
5§
Medlemsläget:



Syd: 161 Öst: 160 Väst: 154 Totalt: 475
Information:
Östlund informerade om att både slangtillverkaren  Vavin och leverantören  Oninen  håller på 
att skriva artiklar om vårt projekt.
Konstaterades att hemsidan blivit bättre. Nytt bildmaterial kommer att publiceras inom kort.
Nyhetsbrev kommer efter detta möte.
Emterviksfiber Nord håller informationsmöte på Sjösala 13-04-11.
Bestämdes att Stormöte skall hållas på Bygdegården Gårdserud torsdagen den 13-05-30 med 
information om husinstallationen. 
6§
Inkommen skrivelse från Nilsson/Sundström behandlades.  Konstaterades att styrelsen håller 
på att ta fram ett avtal inriktat på hyresfastigheter. Detta avtal är inte klart, varför detaljerat  
svar inte kan lämnas i dagsläget. Dock bedöms att avtalet kommer att göras klart inom kort.
7§
Inga övriga frågor fanns att behandla.

8§
Nästa möte hålls  13-05-07 18:00 i Högberg.
 9§
Kjell tackade för intresset och avslutade mötet.

Östra Ämtervik 2013-04-03

Kjell Nilsson Bengt Jansson
………………………….                                               …………………………….
Kjell Nilsson, ordf.                                                Bengt Jansson, sekr.

 


