
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 8 EMTERVIKSFIBER. 

TID:   2013-02-20 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 och Elisabet Johansson RELACOM 

  Erik Larsson Sunne Kommun 

FRÅNVARANDE:      Anna Larstorp 

 

1§ 

Kjell Nilsson hälsade välkomna och öppnade mötet. 

2§ 

S-Å Berg påpekade att uppgiften i förra protokollet om beräknat slutdatum 
skall vara utgången av oktober 2013. Protokollet lades därefter till 
handlingarna. 

3§ 

RELACOM sade att Forsås inte avbrutit sitt arbete som tidigare sagts, de 
fortsätter från Rådom mot Mårbacka och har kommit till vägen mot Askersby. 
MS-gräv har kommit från Bävik och är nu i Östmansby, med målet ”Grana”. 
Totalt har nu 30425 meter upparbetats.  

Under veckan har styrd borrning genomförts vid två ställen med planerad 
fortsättning under Munkforsvägen. 

Elisabet omtalade att Länsstyrelsen godkänt alla ansökningar om miljötillstånd 
som skickats in.  Hon informerade om att tillståndet innebär att ingen grävning 
tillåts i de vatten som går ut i Visten via Kulturvägen. Detta beror dels på att 
Visten är vattentäkt för Forshaga Kommun samt att det finns kräftor i dessa 
vatten. Tillståndet innebär även att hänsyn skall tas till avvattningsföretag,  
samt vissa träd och ängar som finns i området. 



Länsstyrelsen har bara gjort klart ett kulturtillstånd och det gäller sträckan 
Sunne – Askersby. 

Berg berättade att nya materieldepåer öppnas vid Gårdsjö Herrgård och hos 
Bengt Persson i Rådom. Leveranser sker den 4/3 och den 11/3. 

Erik Larsson omtalade att Sunne Kommun kommer att leverera excelfiler till 
Relacom där koordinaterna för anslutna fastigheter framgår. 

Relacom överlämnade nya fakturor till föreningarna och till Sunne kommun. 

Repres. för RELACOM och Sunne Kommun lämnade därefter mötet. 

 

4§ 

EMONOMI. 

Leif Östlund presenterade skriftlig uppföljning och budgetprognos. 

Uppföljningen visade att 13% av totalt 122 km är upparbetat till en fakturerad 
kostnad av 1 200 000:- kr.  Kostnaden för meter där i nuläget 80,64 kr/ m.  
Förhållandet schakt /plöjning är nu 29 % / 71%. 

Budgetprognosen som baserats på 470 medlemmar, ger en indikation på att 
insatsbeloppet hamnar under 20 000:- kr. 

Faktura från Lennartssons Måleri har inkommit. Leif Östlund åtog sig att 
diskutera fakturan med Sunne Kommun.  

5§ 

PÅGÅENDE AKTIVITETER 

Vi är nu 469 medlemmar. 

6§ 

Inga skrivelser fanns att behandla. 

7§ 

ÖVRIGA FRÅGOR. 

Fredrik Jonsson berättade att Emterviksfiber Öst fått ett förskott på 
projektstödet om 225 000:- kr. 



Tommy Larsson informerade om att Claes Junedahl åtagit sig att undersöka 
föreningarnas möjligheter att marknadsföra ”Hot Spots”. 

Föreningens stadgar diskuterades. 

Föreningar har skickat ut årsavgiftsavierna för 2013.  

De kommande Årsstämmorna diskuterades. Matts Nilsson har ställt sig till 
förfogande för uppgiften som ordförande.  

Vaktmästare är tillsagd att låsa upp dörrarna till lokalen Sjösala.  

Bestämdes att styrelsemedlemmarna skall möta upp kl. 15.00. 

Mötet beslutade att betala 300:- kr för städning av lokalen efter mötet. 

HEMSIDAN 

Fredrik Stodne åtog sig att förnya hemsidan.  Diskuterades önskat upplägg.       
Stodne poängterade vikten att ta reda på vilken information medlemmarna vill 
ha, samt att upplägget skall vara enkelt. 

Mötet diskuterade olika önskemål bl.a. vikten av att alla uppgifter är riktiga, att 
det finns en karta över området, att dokument som stadgar, protokoll och avtal 
finns tillgängliga. Dessutom önskas att bilder och filmer sänds in till Stodne. 

 

8§ 

Kjell Nilsson tackade för intresset och avslutade mötet. 

 

Östra Ämtervik dag som ovan 

 

    Bengt Jansson 

…………………………………….                               ……………………………… 

Kjell Nilsson                                                      Bengt Jansson 

 

 

 


