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Anteckningar från markägarmöte 9 mars 2016 
 

Närvarande: 

Eltel: Morgan Hammarström 
Schaktteknik: Håkan Johansson 
Fiberföreningens byggledare: Magnus Magnusson 
Fiberstyrelsen: Per Stigson, Karl-Olof Svensson, Jessica Rytter och Gun-Britt Pettersson 
Markägare: 28 st (varav en del var flera från samma fastighet) 
 
K-O berättade om läget med kanalisationer och de problem som vi stött på. Markägarna gavs 
utrymme att ställa frågor, komma med synpunkter och avrapportera problem. 
 
Följande frågor ställdes av markägarna (utöver det som kommit in på mail tidigare) 

 Där fiber förlagts i framfartsväg och ytgruslager försvunnit samt sättningar gjort att gropar 
bildats m.m. Är det något som entreprenören återställer mer till utgångsskicket , eller får man 
själv fixa till det? 
Svar: Föreningen och entreprenören kommer göra en kontroll i samband med att tjälen släpper 
och göra åtgärder. Har man synpunkter även längre fram får man höra av sig till förningen. 

 Om skador på täckdikning upptäcks efter något år, vad händer då? Hur lång garantitid finns? 
Svar: föreningen har 5 års garanti 

 Vem är markägarens motpart? 
Svar: föreningen 

 Hur har tillvägagångssättet varit vid min fastighet, täckdikning finns (stamledning), kört utan att 
fråga…  
Svar: Magnus redovisar att han varit medveten om täckdikningen, detta efter att ha varit i samtal 
med personen som frågade detta inför att arbete skulle utföras. Ledningen frilades innan 
grävningen och arbetet anpassades till den.  

 Hur mäter vi djupet på ledningarna när vi gör stickprovskontrollerna? 
Svar: Genom att ljudsätta söktråden och använda mätutrustning som känner av den. Har 
dubbelkollat genom att mäta med utrustningen och sedan mäta ”på vanligt sätt”. Felmarginalen 
är 1 cm 

 Vad är kravet på djupet i trädgården? 
Svar: 40 cm 

 Markägarna kommer få laga stängsel till följd av anläggningsarbetet, tips för framtiden från 
markägare till entreprenörerna: Kontakta markägarna, det finns ofta bättre sätt att ta ned 
staketen än att klippa av tråden. 

 En rad teleledningar har även blivit avgrävda…  
Svar: Ja det stämmer, och av olika anledningar och olika som noterat det. Eltel har i akuta fall 
själva lagat dessa trots att det egentligen måste gå via Telias felanmälan (de ärenden som gått 
denna rätta väg ofta tagit någon/några veckor innan de lagats) . Eltel har kunskapen att göra det 
men inte avtalet för det med Telia. 

 Kommer kvalitetsmätning göras på nätet när det är klart (signalen)? 
Svar: Ja (och redovisade hur) 
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Kvarvarande att åtgärda: 
(varav en del verkar redan lösts av markägarna utan att de sagt till tidigare men kan ändå vara värda 
att dubbelkolla att är som de ska) 

 Vägen är bedrövlig vid Marielund 

 Brevlådor revs ned vid Daltorp och Skattebo (markägare har åtgärdat detta) 

 Telefonledningen till Daltorp 1, telefonledningen avgrävd för några veckor sedan(?), den är 
fortfarande inte lagad. 

 Mellan Kusåsen och Lindåsen har arbetet gått illa åt diket. Detta kommer att fixas när tjälen 
gått ur marken. 

 P-A Brodelius efterfrågar karta över kommunslangen (kartan på hur det blev efter att de 
dragit om ledningen) 

 
Schaktteknik svarade på om antalet skador i samband med byggnationen varit normal. Något fler 
skador i detta projekt än tidigare. Troligen till följd av att utförande och projektering legat närmre 
varandra i tid än i tidigare projekt. 
 
Angående justerat markägaravtal: Inga kommentarer från markägarna 
 
Antecknat av Jessica Rytter 

 


