
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSGRUPPSMÖTE 3 EMTERVIKSFIBER. 

TID:        2012-12-05 KL. 18:00 

PLATS:        Hos Tommy Larsson i Högberg 

NÄRVARNADE:  Leif Östlund, Fredrik Jonsson, Peter Hilmersson och Bengt Jansson 

        Erik Larsson Sunne Kommun, Pär Skogsman och S-Å Berg RELACOM. 

FRÅNVARANDE: Kjell Nilsson, Anna Larstorp och Tommy Larsson 

 

1§ 

Leif Östlund valdes till ordförande för mötet och hälsade välkomna. 

2§ 

GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL. 

RELACOM kommenterade 2§. 

1. Trafikverkets tillstånd är klart. Lst. kulturminnestillstånd ännu ej inkommet. 

2. Hos Tommy Larsson har materialet kompletterats med en tråd som skall användas 

av de fastighetsägare som redan lagt ner slang. 

3. STAKNING: 

Relacom gjorde oss observanta på att det gjorts för många ändringar av 

dragningen, i sista stund. Det är markägare som kommit med ändringar som 

inneburit schaktning i st. f. plöjning. Dessutom har det inneburit förlängning av 

sträckan.  Bergh tillade att ändringarna dessutom inneburit flera krökar, vilket gör 

blåsningen av fiber svårare att genomföra. 

Föreningen tog åt sig problemet, som kommer att diskuteras med ortsombuden. 

Hilmersson tryckte på vikten av att ortsombuden kommer in i ett tidigare skede 

framöver, för att undvika detta problem. 

4. Relacom vill ha hjälp att röja sly söder om vägen in mot Fölsjön. 

5. Bygatan i Askerby är klar, likaledes stäckan Prästbol till Söderby. 

6. Föreningarna åtog sig att återställa tomma trummor till lastplatsen hos Jimmy L. 

7. Stakkäppar är levererade till föreningarna. 

 

 

 

 



KOMMENTARER TILL 3§ 

1. Relacom har konstaterat att problemen med MS Entreprenads fräsmaskin 
har fortsatt. Nu är bakaxeln trasig. Relacom har uttryckt missnöje med 
grävresultatet vid möte med företagets chef. Företaget skickar upp en 16 
ton tung grävare på larvfötter. MS E. är beredda att fräsa till plöjpris för att 
komma igång med maskinen. Relacom har kontakt med annan 
underleverantör. 

 
Idag har tjälen gått ner ca 20-30 cm i marken. Förhoppningsvis kommer                                                                                    
arbetet att fortsätta fram till jul. När tjälen omöjliggör plöjning kommer sträckor    
där schaktning ändå erfordras att prioriteras. 
 

2. Á-prislistan har kompletterats en. Protokollet. 
3. Mötet med materialleverantörerna har genomförts.  Skogsman informerade 

om att i DB 14-7 dukterna har upptäckts materialfel. De är återsända till 
leverantören. 

4. Ny sändning kartor kommer att levereras till föreningen. 
5. Genomfört 
6. Klart 
7. À-prislistan är kompletterad till reducerat pris. 
8. Tommy Larsson har fått det kompletterade fastighetskortet. 
9. Projektpärmen är kompletterad med ny arbetsmiljöplan.  

I pärmen finns en blankett för nöjdförklaring. När entreprenören kört 
färdigt till kund, gör kunden en skriftlig nöjdförklaring.                                  
Data på ortsombuden finns i pärmen 

10. Ang. byggtillstånd för telestationerna hölls möte i fredags, okänt resultat. 
11. Entreprenörerna deltog vid förra byggmötet. 
12. Genomfört. 
13. Avtalen skall skickas in till Sunne Kommun. 

PROTOKOLLET LADES TILL HANDLINGARN EFTER ATT FÖRENINGSREP. LÄST ÖVRIGA 
PUNKTER. 

 

3§ 

Östlund informerade om att föreningarna nu har 454 medlemmar.  Mötet uttryckte glädje 
över det stigande medlemsantalet. 

Ett förslag på utformning av informationsskyltar besågs och diskuterades. Förslaget 
godkändes av mötet. 

Ang. samförläggningen med Fortum i Gunnerud har Kewab redovisat att man grävt 2 620 
meter. Intresse för samförläggning vid Kvarntorp har aktualiserats. Detta blir aktuellt först 
efter nyår. 



Ang. sträckning utmed ” Kulturvägen” sade Bergh att detta skulle ske nu på fredag eller i 
början av nästa vecka tillsammans med Myrén från Trafikverket. Bergh lovade att 
Hilmersson blir informerad. 

Bergh gör en sammanställning av det material som Kewab använt vid Gunnerud.  

Relacom informerades om föreningarnas beslut i inmätningsfrågans- och 
mängdkontrollfrågorna. 

Skogsman tog upp fakturafrågan.  Föreningarna godtar anmärkningsfristen om åtta dagar.  
Fredrik Jonsson frågade om specifikation per FOS-område. Skogsman lovade att i 
kommande fakturaunderlag kommer namnet på underentreprenörerna att anges vilket 
underlättar att kunna härleda fakturan till FOS-område. 

Erik Larsson vill ha en separat faktura på slangen från Sunne tätort till Angersby. Skogsman 
lovade att så skulle ske. 

På fråga från Östlund sade Skogsman att inga nya problem med markägare uppkommit. 
Inte heller några motkrav har ställt från detta håll. 

Erik Larsson tog upp frågan om slutbesiktning till behandling. Mötet ansåg att jobba mot 
målet är delbesiktning förening för förening. 

EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. FÖR RELACOM OCH SUNNE KOMMUN MÖTET. 

 

4§ 

Östlund visade en uppställning som förslag på skriftlig kostnadsuppföljning. Mötet 
godkände detta förslag. 

Nya fakturor från Relacom och Kewab har inkommit. Tidigare fakturor är betalda. 

 

5§. 

Medlemsöversikt: 

Syd: 157 Öst: 148 Väst: 149  TOTAL: 454 

Möte för utökning av området hålls i morgon på Biblioteket. 

BIDRAG 

Jonsson informerade om att Öst har fått en fråga från Lst. som var grundad på ett 
medlemsantal som inte stämmer med senare ändringar. Jonsson fick i uppdrag att 
komplettera till det antal som finns bokförda i tidigare protokoll. 

 

 



 

 

INFORMATION 

Utformning och innehåll I nyhetsbreven diskuterades. Beslutades att breven skall 
numreras och förenklas. 

Östlund informerade om att Stodne lagt ut en förnyad hemsida. Mötet konstaterade att 
underlaget för Stodnes förändringsarbete måste kompletteras. Innan ändring av hemsidan 
görs måste detta godkännas av föreningarna. 

 

7§ 

Beslutades att denna punkt skall utgå ur den stående dagordningen. 

8§ 

Inga övriga frågor fanns att diskutera. 

9§ 

Nästa möte hålls tisdag 18/12 kl. 18:00 samma plats. 

 

10§ 

Östlund avslutade mötet kl. 19:59. 

 

Östra Ämtervik 2012-12-05 

Leif Östlund 

…………………………………………..                               vid protokollet:      Bengt Jansson 

                                                                                                                     ……………………………… 

Leif Östlund  ordf.                                                                                     Bengt Jansson. Sekr. 

 

 

        

 

 

 



 

 

 

  

 
 
  

 

 

 

 


