
Södra Aplungens Fiber ek. förening 

Minnesanteckningar från startmöte på Berga Värdshus den 12 dec- 2013 

 

Från föreningen: Kjell Svensson, Yngve Forsberg, Jennie Nilsson, Alf Karlsson och Allan Nilsson 

Från Eltel: Ronny Andreasson 

Grävare:  Claes Persson  ej närvarande 
 

Tidplan /resurser: 

Byggstart för grävning/plöjning av kabel var den 26 november. Tryckning under Aplungsälven är klart 

och under vägar är det klart så när som vid Gjutmyrsbacken där det skall finnas befintligt rör. Det har 

varit fin mark att trycka i, så arbetet har gått bra. Kanalisation nedgrävd från 45:an och fram till 

Bergströms. Därefter fortsatte man med grävning från Myra och söderut mot Lofalla. Arbetet flyter 

på fint och fortlöper så länge det går innan tjälen sätter stopp.  

Planerat att all kanalisation skall vara klar senast under juni månad. Eltel utför även inblåsning av 

fiber och det beräknas vara klart under juli månad. Blåsning och montage av 4-5 kunder/dag. 
 

Hinder/Störningar:   

Många slangar som ska ner på vissa ställen.  Telekabeln har legat ytligt och det har ställt till det bitvis. 

Annars inga direkta hinder, ett fint område enligt grävaren. 
 

Kvalitet/Miljö: 

Kvalitet på plöjningen är bra, håller måttet. Inga miljöpåverkande faktorer ännu. 
 

Ekonomi: 

Frågan om att sätta upp en skylt att Fiberarbete pågår, diskuterades.  Bra reklam för Eltel och för 

bygden att något händer. Ronny tar upp frågan med Eltel, föreningen villig av att ta en del av 

kostnaden.  En första delfaktura på material på 110 tkr + moms har föreningen fått. Ytterligare en 

materialfaktura kommer inom kort på 50 tkr + moms. Grävaren kommer med en delfaktura på utfört 

arbete innan årsskiftet samt att det kommer en faktura på en tryckning. Mycket av det som hitintills 

är gjort står kommunen för. 
 

Allmänna hjälpmedel/arbeten: 

En arbetsbarack för grävarna har ställt upp vid jaktstugan. Allan Nilsson har lästa av el mätaren och 

så snart man gör vinteruppehåll skall elen till baracken stängas av och elmätaren läsas av på nytt. 

Material lagras på mark intill svinhuset hos Daniel Folkesson. 
 

Myndighet:   

Alla tillstånd är klara. Anna-Karin Andersson på kommunen har påpekat att kulturlämning finns 

markerad på vissa tomter dels södra Aplungstorp och även i Aplung.  Om grävare stöter på något av 

kulturhistoriskt intresse skall arbetet omedelbart stoppas och kommunen/länsstyrelsen informeras. 
 

Övriga frågor: 

Dränering, jordvärme och ev. vatten eller elledningar (från mätarskåp och till huset) på tomtmark ska 

märkas upp av fastighetsägare.  Ouppmärkta ledningar som ev. grävs av, innebär att kostnaden för 

att laga, belastar föreningen/fastighetsägaren.    
 

Nästa möte: 

Onsdagen den 15 januari kl. 14.00 på Berga Värdshus 
 

Anteckningar gjorda av Jennie Nilsson 


