
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 12 EMTERVIKSFIBER.

TID: 2013-06-04 KL. 18:00
PLATS: HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON
NÄRVARANDE: Kjell Nilsson, Fredrik Jonsson, Leif Östlund, Tommy                  

Larsson, Peter Hilmersson 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§

RELACOM informerade om vad som hänt sedan förra mötet:  Pettersson Gräv jobbar på 
framgångsrikt  mellan Humletorp och Bössviken. Jönsson Markfast är också igång. 
Forsåsgänget startar på måndag den 10/6, direkt under Relacom med efterarbeten i Rådom. 
MS Entreprenad återkommer den 12/6 med två maskiner och fyra man, de startar också med 
efterarbeten.
Stamkanalisationen mellan Sunne och Angersby är klar. 
Anders Eriksson gräver från Skanse till Hulta, Östra Ingersby och fakturerar föreningen. 
Hägg Gräv lägger kanalisation mellan Erik Andersén och Henrik Pettersson Munkerbacka. 
Även detta   faktureras föreningen direkt. 
Inom 14 dagar är det dags för fiberblåsning.  Fiber till Bössviken är beställt och kommer att 
lagras hos Leif Östlund.  Relacom blåser fibern i egen regi.  De har kontrakterat Larsson El 
för montering av fiberconverter. 
Tre större skåp beställs till växlarna i Angersby, Östra Ämtervik och Visterud. 
Tomtrummor skall köras från Bössviken till Sjösala, Peter Hilmersson genomför detta. 
Efter att denna punkt behandlats lämnade Berg och Larsson mötet.

4§

Enda faktura som inkommit före mötet gäller kabelutsättning.  Beslutades att avvakta hur 
kostnader för kabelutsättning skall fördelas.
Under mötet kom faktura för grävningen under maj månad. Totalt upparbetades 13 380 meter, 
varav  88 % utgjordes av plöjning. 
Totalt har nu 39 438 meter, 32 % av uppskattade 122 km upparbetats. Hittills har 82 % kunnat 
plöjas.  
Bidragen diskuterades: Tommy sade att det inte hänt något nytt efter att Väst fått avslag på 
ansökan om kanalisationsbidrag. Alla tre föreningarna har däremot fått förskott på 
anslutningsbidraget. 
Kerstin Larsson har tillfrågats om att upprätta deklarationen nästa år.  Hon lovade att ta 
uppdraget om hon får tillgång till underlaget fyra veckor efter bokslut.



5§

Angående hyreshus tillhandahåller föreningen anslutning till en kostnad av 20 000:-kr + 
moms för  en möjlighet till tio fibrer per enhet.  Föreningen fastställer månadsavgiften för 
hyra av fibern vid senare möte.  Redan har fyra företag anmält intresse för anslutning på detta 
sätt.
Antalet anslutningar:
Syd: 170 väst:174 öst:161 Totalt: 505
Nord: 31
TILLKOMMANDE MEDLEMMAR.
Den som villa ansluta sig senare, betalar fulla insatsbeloppet. Dessutom tillkommer faktiska 
kostnader för kanalisation och installation. I detta läge utgår inga bidrag.
NYHETSBREV
Fredrik förbereder nyhetsbrev.

6§

INKOMNA SKRIVELSER.
Med anledning av inkommen skrivelse från Sune Eriksson klargjorde mötet att varken 
Emterviksfiber eller Relacom haft några problem i samarbetet med MS Entreprenads förre 
platschef.
Styrelsen har nu lämnat skriftligt svar på skrivelse från Sundström/Nilsson.
Leif Östlund har svarat på skrivelse från Lars Vikner, som hade synpunkter på stormötet i 
Gårdserud.
Christina Lundberg Sunne Kommun har inkommit med skrivelse, där hon lämnar över 
tidigare åtaganden till Eva Larsson.

7§

ÖVRIGA FRÅGOR
Fråga om förstörd dränering hänvisades till Relacom.

8§

Nästa möte hålls 2/7 kl: 18:00 i Högberg.

9§

Kjell tackade och avslutade mötet.

Östra Ämtervik 2013-06-04

Kjell Nilsson Bengt Jansson

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


