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Arbetsmöte Fiber i Brunskog,
med gäst Bengt Nilsson

1. Mötet förklaras öppnat av Jan Fogelberg.

2. Val av ordförande Jan Fogelberg och sekreterare Lotta Arenö.

3. Jan Fogelberg tar in lista över närvarande.

4. Inbjuden gäst Bengt Nilsson, landsbygdsrådgivare åt Arvika och Eda kommun på uppdrag av 
Värmlands hushållningssällskap, presenterar sig.

5. Kort sammanfattning av förra veckans besök av Lennart Svan från Ransbysätters fiberförening.

6. Bengt berättar att Eda kommun har delat ut en folder med information om fiber. Även Arvika 
kommun behöver vara med och styra mer. I Eda har kommunen även bjudit in till möten runt om i 
byarna. Bengt lovar att ta med sig vårt önskemål om att kommunen ska gå ut med en 
informationsfolder om fiber till hushållen.

7. Diskussion om att dela upp oss i 7 st fiberföreningar, efter telestationsområden, enligt Lennart 
Svans rekommendation. Bengt håller med om att detta vore klokt.

8. Bengt bekräftar att kommunen har beslutat att bekosta stamnäten ut till telestationerna.

9. Bengt anser att ca 200 fastigheter är en lagom storlek för en förening, men att man ändå kan ha en 
paraplyorganisation över dessa.

10. Hur går vi vidare härifrån? Lotta läser upp Matts förslag om brev att dela ut som komplement till 
den tidigare utskickade foldern. Frågan tas upp om vi redan nu ska gå ut med om de 7 områdena i 
brevet... Anna M-N ska skicka ut uppdaterad lista över intresseanmälda fastigheter till 
områdesansvariga.

11. Skylt diskuteras. Kommunikationsgruppen ska ta en diskussion och konferera med Anna M-N och 
Jan och återkomma i frågan.

12. Projektplanen stäms av. Det konstateras att vi ligger efter med kostnadskalkyl mm.

13. Det beslutas att områdesansvariga ska ha pratat med alla ägare av fastigheter som används 
som åretruntboede senast till midsommar.

14. Bengt föreslår att han kommer ut till de sju områdena och pratar om varför vi ska bilda 
fiberföreningar. Arvika kommun gör inbjudningar som vi delar ut i brevlådorna. I inbjudan skriver 
han även om varför fiber behövs. Vi tackar ja till Bengts erbjudande och beslutar att göra detta 
efter dörrknackningen, så kommunen hinner göra inbjudningar och foldrar och arbetet med 
värvningar inte tar stopp.

15. Bengt säger att vi behöver ta fram en kalkyl och en nätdesign för att söka kanalisationsstöd. 
Eventuellt skulle Arvika kommun eller Telia kunna bistå med nätdesign. Skärmnäsområdet som 
redan nått en hög anslutningsgrad (enligt intresseanmälningarna) rekommenderas att titta på 
skillingmarkfiber.se och titta på deras kalkyl. Bengt påpekar även att det är viktigt att alla är med 
och att alla hjälps åt.

16. Lotta presenterar lathunden ”Fiber – är det något för dig?” som hon via sin firma Smalltown Media 
tagit fram som hjälp vid värvningarna. Inga synpunkter förutom att man kanske kunde ha med 
frågan om trådlösa alternativ på ett tydligare sätt, så detta ofta tas upp som ett alternativ till fiber.



17. Bengt berättar att Telia just meddelat 25 abonnenter i Häljeboda och 10 abonnenter i Fjällstena i 
Eda att de tas bort från telenätet 1 september.

18. Det påpekas att det är viktigt att vi informerar om att man tjänar in investeringen på sikt. 
Kostnadskalkyler finns på hemsidan.

19. Vi behöver en uppdaterad mejllista så rätt personer får information om möten osv. Jan skickar sin 
senaste lista till Anna M-N som sammanställer en uppdaterad lista som hon sedan försöker hålla 
uppdaterad. Alla ska mejla sina komplement till Anna M-N.

20. Områdesrepresentanter gås igenom. Ett par namn behöver bekräftas av Martin.

21. Dörrknackning ska påbörjas nu! Anna M-N skickar ut senaste anmälningslistan och 
representanter gör nyanmälningar via formuläret på hemsidan samt återkopplar till Anna M-N. 
Lotta skickar diverse lappar som anmälningsblankett mm.

22. Nästa möte för avrapportering om hur dörrknackningen går bestäms till tisdag 11 juni kl. 18.30, 
och slutrapportering av dörrknackningen onsdag 26 juni kl. 18.30.

23. Mötet avslutas.

Jan Fogelberg   Lotta Arenö

Ordförande   Sekreterare



Bilaga 1 – Förslag på områdesrepresentanter

Vikene Anna Tindefjord

Stenstad, Fösked Erik Holt

Kallviken, Näs, Kronan Anders Lundmark

Fåen, Kingselviken Ingemar Olofsson

Byn Leif Naucler

Mölnerud, Ragnerud Tomas Malmstedt & Urban Karlsson

Åmot Carl-Eric Engström

Gullsbyn Jonas Algesten? (Martin frågar)

Slorud Lotta Arenö

Årnäs, Kyrkobyn, Bäckelid, Bråten Dick Henner? (Anna M-N frågar)

Finnebäck Jan Vikner? (Anders frågar)

Nolby, Svartåna, Takene Andreas Olsson? (Anders frågar)

Tortan Torkel Oledal? (Anders frågar)

Skog Lars Thorsander? (Anna frågar)

Brunsberg, Strand, Moriansfors, Matts Jönsson
Sävelskog  

Skärmnäs, Nussviken, Gunnarsbyn Roland Jansson/Hans Berginge

Sandviken Martin Frykberg

Smådal, Stommen Anna Magnusson-Nyström

Furtan Mattias Laurila

Lerhol Erland Fridlund? (Bosse frågar)

Gryttom Ulf Johansson? (Bosse frågar)

Edane Jan Fogelberg


