
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSGRUPPSMÖTE 2 

EMTERVIKSFIBER. 

 
TID: 21012-11-20 KL. 18.00 

PLATS:  HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON 

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

                               Peter Hilmersson Anna Larstorp o Bengt Jansson 

          Erik Larsson Sunne Kommun 

                               Pär Skogsman och Elisabeth Johansson Relacom 

 

 

1§ 

 

Kjell Nilsson hälsade välkomna och öppnade mötet. Kaffe serverades. 

 

2§ 

 

GENOMGÅNG AV FÖRRA PROTOKOLLET. 

Sekreteraren läste upp förra protokollet och Skogsman kom med följande 

kommentarer: 

1. Tillstånd 

Miljötillståndet från Länsstyrelsen är klart.  

Även tillståndet från Sunne kommun är beviljat. 

Trafikverkets tillstånd ej klart. 

2. Förutom det material som förvaras hos Jimmy Lennartsson kommer material att 

läggas upp hos Tommy Larsson. Hos Tommy läggs kabel, tätning och 

markeringsband där fastighetsägarna kan hämta för att själv ordna grävning på 

egen tomt. 

3. Denna vecka sker stakning Arvidstorp – By samt Angersby – Prästbol. 

4. Problemet vid fastigheten Prästbol 3:15 är löst genom att följa vägen. Vägverket 

har även gett muntligt tillstånd att följa vägen på sträckan fram till Bössviken. 

5. Upptakten kom att bli: 

Dels bygatan i Askersby. Där erfordras fyll med bärlager på en sträcka på ca 100 

meter. Kostnaden belastar Sunne kommun. 

Dels sträckan Prästbol – telestationen Söderby, dit man når under morgondagen.  

6. Entreprenören kör själv ut trummorna med lastbil. Relacom återkommer om de 

vill ha den påtalade hjälpen. 

7. Föreningarna beställde ytterligare två buntar stakkäppar. 

Skogsman påminde om att ”egengrävaren” skall skriva på käppen hur många 

meter han grävt. 

8. Offerterna gällande inmätning kvarstår. 

 

Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 



3§ 

 

ENTREPRENADSGRUPPENS RAPPORT 

 

1. Skogsman berättade att den stora fräsmaskinen anlänt. Maskinen har kapacitet 

att plöja ca 1000 meter/ dag.  Den har tre användningsområden a) Vibratorplog. 

b) Fräsplog c) Frästrissa med diamantskär. Den drivs  på en larvmatta. Tyvärr 

gick plogen sönder vid provkörning. 

2. Skogsman påpekade att kostnaden för fräsning likställs med offertens pris för 

schaktning. Diskussion följde, då tidigare besked var att fräsning likställs med 

priset för plöjning. 

 

BESLUT: á-prislistan skall kompletteras. 

                  Fräsnings sker först efter beslut i denna grupp.  

 

3. I morgon håller Relacom möte med materialleverantörerna. 

4. Elisabeth fortsätter att upprätta kartor över FOS. 

5. Styrd tryckning har blivit aktualiserat då Sunne Kommun vill ha Prästbols skola 

inkopplad före jul. 

6. Entreprenören har frågat efter off.toalett. Kyrkan skall tillfrågas om toaletten 

vid församlingshemmet kan användas. 

7. Skogsman informerade om att offerten saknade reglering av kostnaden för grop 

som måste grävas vid skarvning av kabeln. Skogsman återkommer med slutligt 

pris. 

 

BESLUT: á-prislistan skall kompletteras. 

                  Föreningarna och Sunne Kommun tar kostnaderna. 

 

8. Skogsman efterfrågade kabelanvisning vid fastigheterna. 

BESLUT: fastighetskortet skall kompletteras med uppgift om kablar. 

 

9. Skogsman informerade om att i varje maskin finns en projektpärm som 

innehåller all aktuell information om projektet som tillstånd, kartor och 

arbetsmiljöplaner. 

Detta material duger sedan som dokumentation för myndigheters godkännande 

av hela projektet. 

10. Han informerade om att fiberblåsningen försenas av problem med byggtillstånd 

för telestationerna. 

11. Underentreprenörerna vill bli kallade till nästa byggmöte. 

BESLUT: Östlund skickar ortsombudens namn och tfn till Skogsman. 

12. ÄTA-arbeten diskuterades. Skogsman poängterade vikten av att så mycket som 

möjligt fotodokumenteras. 

13. Erik Larsson vill ha in nyttjanderättsavtalen med Sunne Kommun för 

diarieföring. De skall lämnas in samlat. 

 

 

 

 

 

 



4§ 

 

EKONOMISK RAPPORT 

Ingen förändring, fakturan fortfarande obetald. 

 

5§ 

AKTIVITETSLISTA 

 

Vi är idag 446 medlemmar. 

Fastighetskortet kompletterar Östlund med el-dragningen på tomten. 

Teckning av markavtal pågår. 

Angående utökning av området hålls en informationsträff den 6/12 på Biblioteket i 

avsikt att undersöka intresset för medlemskap. Vid mötet deltar Erik Larsson samt Pär 

Skogsman och S-Å Berg. Tanken är att intresserade skall erbjudas anslutning till 

samma pris som medlemmarna i Emterviksfiber. 

 

Diskuterades möjligheten att föreningarna hyr ut en anslutningspunkt till ägaren av 

Gylleby Behandlingshem. Detta skulle kunna bli en bra affärsidé, men får inte stå i strid 

med föreningarnas stadgar. 

 

Hemsidan diskuterades. Fredrik Stodne tar direktkontakt med Peter Bared. 

 

Bidragen diskuterades: 

 

Bidrag 1:    Fören. Antal Sista dag  Belopp  

                     Syd 155 14-07-31  930 000 

 Väst 142 14-05-  852 000 

 Öst                150 13-06-  900 000 

 

 

Bidrag 2      Syd 150   900 000 

                     Väst 138   828 000 

 Öst 177   768 000 

 

 

Anna informerade om att hon träffat repr. från Lst. som inte kunde svara på så många 

frågor, då on var ny på befattningen. Efter senare påstötning har Anna fått muntligt 

besked om att vi kommer att få kanalisationsstöd, dock kunde inga summor anges. 

 

Mötesbidrag diskuterades. Tommy fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för 

stöd. 

 

Mötet ansåg att föreningsstämmorna skall hållas på Sjösala en söndag eftermiddag i 

senare delen av januari 2013. Tommy åtog sig att kolla bokning av lokalen. 

 

 

 

 

 

 



INFO 

 

Skyltar: Tommy åtog sig uppdraget att kontakta tryckfirman. Företagsloggar har 

kommit. Föreningen använder den logga som Östlund tidigare gjort. Tommy kommer 

ihåg att även EU och Leader finns med. 

 

Veckobrevet: 

Skärpning! 

 

Medlemsmöten: 

Mötet ansåg att något behov av medlemsmöten inte föreligger om hemsidan åtgärdas 

och veckobreven sköts bättre. 

 

Beslutsprotokollen: 

Diskuterades konsekvenserna av att protokollen med våra beslut tillsänds vår 

affärspartner och Sunne Kommun.  

Mötet ansåg att protokollen skall göras offentliga genom publicering på hemsidan och 

utskick till medlemmar. 

 

ENTREPRENAD 

 

Mängdmätning av kabel: Föreningarna avstår erbjudandet från Orabion.  

Kontroll görs genom att projektledaren gör stickprov. 

 

Inmätning av kanalisationen: 

Mötet beslutade att inmätning görs där så krävs. Utöver nödvändiga krav anser mötet 

att behov av inmätning för närvarande inte föreligger. 

 

6§ 

 

INKOMNA SKRIVELSER. 

Alla tre föreningarna är nu momsregistrerade. 

Öst har fått nytt registreringsbevis från Bolagsverket. 

 

7§ 

 

TILLKOMMANDE AKTIVITETER 

Behandlade under §5. 

 

8§ 

 

ÖVRIGA FRÅGOR. 

Inga anmälda. 

 

9§ 

 

Nästa möte hålls 2012-12-05 kl. 18.00 hos Tommy Larsson. 

 

 

 



10§ 

 

Kjell Nilsson tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.55. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

Kjell Nilsson 

 

 

 

Med pennan 

 

 

Bengt Jansson 

…………………………….. 

Bengt Jansson  


