
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 11 EMTERVIKSFIBER

TID: 2013-05- 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  RELACOM
Erik Larsson Sunne Kommun

1§

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2§

Föregående protokoll lades till handlingarna.

3§

Berg informerade om vad som hänt sedan förra mötet:   MS Gräv avslutade 9/4 och 
återkommer vecka 21. Sören Pettersson började 22/4 och ytterligare ett lag veckan efter. 
Vägtryckningar pågår, nu vid Humletorp. 
Målsättningen är att göra klart från Sunne till Prästbol så snabbt som möjligt. Berg säger att 
det idag är tjälfritt och idealiska förhållande för arbetet varför tidspressen ökar.
Berg informerade om ÄTA, det gällde två rörtryckningar.
Östlund efterfrågade den utlovade instruktionen om grävning på egen tomt. Berg lovade ordna 
detta.
På fråga sade Berg att det är entreprenörernas uppgift att städa efter sig.
Berg överlämnade faktura för april som visade att 2 200 meter grävts.
Beslutades att byggmöten skall återupptas. Nästa möte hålls 21/5 kl. 18:00 på Sjösala, med 
återkommande 14-dagarsintervall.    
Erik Larsson påminde föreningarna öst och väst att de snarast skall skicka in 
medlemsförteckningar till Telia. Han informerade om att nedläggningen av telestationer. Först  
berörs fyra kunder i Visterud.  Kontraktet gällande ADSL upphör först 2015-06-30.

4§

Endast faktura gällande kabelutsättning har inkommit. Beslutades att avvakta hur kostnader 
för kabelutsättning skall fördelas.
Bidragen diskuterades varvid det visade sig att syd och öst fått klartecken för fulla bidrag, 
som i dagens valutakurser uppgår till 1 600 000:- kr. Syd har dock inte fått förskottet insatt på 
konto.  Öst har redan fått in 245 000:- till sitt konto.   Väst har fått avslag på sitt 
kanalisationsstöd, men handläggaren på Länsstyrelsen är hoppfull om en ändring.
Föreningarna har lämnat in deklarationen.  Beslutades att tid för nästa deklaration skall bokas 
hos revisorn Kerstin Larsson.



5§

Medlemsläget:
Syd: 166 väst:157 öst:160 Totalt:483
Torvnäsområdet har idag mellan 25-30 medlemmar.

6§

Mötet tog beslut i frågan om anslutningsavtal till hyreshus. 
På förslag från Tommy Larsson beslutades att en anslutningsavtalskund betalar 20 000:- kr ex. 
moms i anslutningsavgift. I en sådan anslutning finns tio fiberanslutningar med tillhörande 
modem. Modemet ägs och hyrs ut av föreningen med en månadsavgift om 50:- kr ex. moms, 
per modem.                                                                                        Anslutningen avslutas i 
markskåp som placeras på avtalad plats. Grävning av kanalisation och material på fastigheten 
bekostas av kunden. Kunden ansvarar även för att kanalisationen är i användbart skick.
Erbjudandet gäller om fiber blåses samtidigt som övrig blåsning inom området, annars gäller 
offertförfarande. 
Leif fick i uppdrag att tillverka en avtalsblankett för ändamålet.

Mötet diskuterade även frågan om extraanslutningar till redan ansluten insatsmedlem. 
Beslutades att stå fast vid tidigare beslut i fråga om insatsbelopp. Föreningarna kommer inte 
att göra undantag för nämnda extraanslutningar.

7§

ÖVRIGA FRÅGOR
Leif visade Fryksdalsbygden från 9/4 som innehöll en artikel om fiberföreningarna i Sunne, 
med positiva rader om Emterviksfiber.
Informationsmötet på Bygdegråden i Gårdserud behandlades.
Tid: 2013-05-30 kl. 19:00 Lokalen är bokad.
Undertecknad fick i uppdrag att se till att en annons införs i Sunnenytt.
Tommy kontaktar NEA för medverkande.
Erik Larsson får kontakta Telia för medverkande.

8§

Nästa möte hålls 5/6 kl: 18:00 i Högberg.

9§

Kjell tackade och avslutade mötet.

Östra Ämtervik 2013-05-07

Kjell Nilsson Bengt Jansson

………………………………………                           ……………………………………… 
Kjell Nilsson, ordförande                                              Bengt Jansson, sekr


