
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 4 EMTERVIKSFIBER. 

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

PLATS:  HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON 

NÄRVARANDE:  Kjell Nilsson, Anna Larstorp, Leif Östlund, Tommy Larsson och  

Bengt Jansson. Erik Larsson Sunne kommun, Pär Skogsman 
och  

S-Å Berg RELACOM. 

FRÅNVARANDE:                  Fredrik Jonsson och Peter Hilmersson 

 

1§ 

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

2§ 

Kjell föredrog förra protokollet, som lades till handlingarna. 

3§ 

S-Å Berg lämnade följande rapport från entreprenadgruppen: 

 

LBC Sunne har kommit till Gyllebyallén, strax söder om kyrkan. Alla är nöjda med 
grävresultatet. Tyvärr orsakades ett större teleavbrott genom felutsatt ledning, som 
grävdes av. 

MS Gräv gräver från Lyckorna mot Vitteby. Där går fräsmaskinen först och följs av en 
larvmaskin som plöjer samt en tredje maskin som fyller igen. 

Forsås AB gräver i Mellby samt i dalen mot Angersby. 

Pettersson Gräv kör från Fölsjövägen mot Bössviken. 

Arbetet fortsätter fram till torsdag-fredag denna vecka, varefter ett juluppehåll följder 
fram till den 7/1-13. Då görs ny bedömning av hur tjälen gått ner i marken.  

Skogsman föredrog följande ÄTA. 

1. Lillhögberg – By kommer att schaktas. På så sätt undviks en tryckning. 
2. Vid telestationen i Angersby har schaktats p.g.a. berg i dagen. Vid bergkontakt 

läggs SRS-rör som täcks minst 30 cm. Skogsman uppgav att denna metod är 
godkänd på mark som inte brukas. Berg lovade att metoden dokumenteras vid 
inmätning av stamnätet. 

 
TILLSTÅND 



Kulturminnestillståndet har ännu ej kommit från Lst. 
Trafikverkets tillstånd från Prästbol till Bössviken har inte heller kommit. 
Erik Larsson poängterade vikten av att alla tillståndsansökningar är kompletta och att 
detta kontrolleras med tillståndsgivarna, innan arbete körs igång. 
Berg meddelade att tillståndsansökan nu lämnas in för Kulturvägen samt för del av 
Emtervisfiber Öst-området. Den besiktning av Kulturvägen som beslutats på förra mötet är 
genomförd. 
 
Berg sade att problemen med sena ändringar efter stakning har upphört, med en 
förhoppning om att detta var ett uppstartsproblem, som vi kan undvika framgent. 
 
TORVNÄS 
Kanalisation på Torvnäs diskuterades. Konstaterades att i den södra delen har Skanova 
redan ett nät. Det är inte klart varifrån matningen till Torvnäs skall tas  ifrån, valet är 
Angersby eller Brårud. Fördelar och nackdelar diskuterades. 
 
INKOPPLING 
Som beslutats vid förra mötet sker inkoppling etappvis. Målet är att första etappen 
kopplas in augusti 2013. 
 
BERÖM 
Erik Larsson berömde RELACOM för det sätt som fakturaunderlaget specificerats.  
Föreningarna instämde. 
 
EFTER DENNA PUNKT SERVERADES KAFFE OCH SMÖRGÅSTÅRTA. 
EFTER JULHÄLSNINGAR LÄMNADE REPR. FÖR SUNNE KOMMUN OCH RELACOM MÖTET. 
 
4§ 
EKONOMISK RAPPORT 
Leif visade en uppställning där det utförda arbetet och förbrukade materialet 
presenterades. Mötet ansåg att presentationen var lättöverskådlig. 
Leif lämnade en ekonomisk rapport och förklarade projektledningskostnaderna. 
 
5§ 
PÅGÅENDE AKTIVITETER 
Medlemsantalet har stigit till 458. 
På förekommen anledning dokumenteras åter att anslutningsavgiften är 24000:- kr, inga 
rabatter förekommer. 
Eftersom det inte skett någon grävning på tomter han vi inga erfarenheter av nyttan med 
fastighetskortet ännu. 
Emterviksfiber Väst redovisar inga problem med markavtalen, däremot är erfarenheten att 
stakningen tar mycket längre tid än beräknat.  
 
UTÖKAT OMRÅDE. 
Tommy redovisade från möte 12-12-06 i Biblioteket.  



Han sade att intresset var stort för anslutning av fastigheter Häljeby-Torvnäs. Han trodde 
att ca. 30 anslutningar redan är aktuella. Så snart området bär sig själv ekonomiskt 
kommer de att erbjudas medlemskap. Fakturering påbörjas snarast.  
De tre nybyggda fastigheterna norr om Prästgården utgör gräns norr. 
BESLUT: Nätet benämns OMRÅDE NORD. 
Anna berättade att fastigheter inom Häljeby är berättigade till Bidrag 1 om 6 000:- kr. 
Anna förbereder ansökan om att förskottsbetalning önskas vid halvårsskiftet. 
 
HEMSIDAN 
Diskuterades hur Fredrik Stodne skall uppdateras med relevant information. 
På hemsidan skall alla avtal och fastighetskortet vara tillgängligt. Där skall finnas en 
dialogruta för frågor och svar samt även ett bildarkiv. 
BESLUT: Anna och Fredrik valdes till hemsidesgrupp. Sekreteraren skickar justerat 
protokoll direkt till Stodne. 
 
INFORMATION 
Tommy berättade att skyltarna försenats p.g.a. att en entreprenör inte kommit in med 
logga. Tommy tar ny kontakt under veckan, då det nu brådskar. 
 
Nyhetsbrevet diskuterades. Då det inkommit frågor om förra veckas nyhetsbrev 
beslutades att ett förtydligande skall göras angående stakningen. 
 
§6 
Inga inkomna skrivelser fanns att behandla. 
 
§7 
ÖVRIGA FRÅGOR. 
Finns redovisade under aktuell paragraf. 
 
§8 
Nästa möte hålls tisdagen 8/1 2013 kl. 18:00. 
 
§9 
Kjell  tackade för visat intresse och önskade en GOD JUL. 
 
 
 
Östra Ämtervik 2012-12-18                                               med pennan 
 
 
…………………………………………..                                            …………………………………… 
Kjell Nilsson                                                                             Bengt Jansson 
 
 
 
 
 



 
 
   
 
  
 
 
 
 


