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Arbetsmöte – Fiber i Brunskog
 1. Mötet öppnas av Lennart Hagegård.
 2. Val av ordförande Lennart Hagegård och sekreterare Anna Tindefjord.
 3. Övriga närvarande: Lotta Arenö, Anna Magnusson-Nyström, Anna Nyström, Hans 

Berginge, Erik Holt, Roland Jansson, Sven-Olov Sjöqvist, Peter Landgren, Christer 
Övergård, Matts Jönsson, Lars Thorsander och Carl-Eric Engström.

 4. Fastställande av dagordning.
 5. Områdesgenomgång

 a) Roland J, Skärmnäs, frågar om Arvika kommun bekräftat att de kommer dra stammar till 
Telias telestationer.
Roland J får i uppdrag att kontakta kommunen och ta reda på vilka punkter i Brunskog 
som är aktuella som stampunkt. Detta för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete med 
bildandet av områden. I dagsläget är det svårt att fastställa exakta områden pga av 
ovisshet av stampunkter. Risken finns att något område kommer i kläm.

 b) Lotta A, Åmot, frågar om vi ska punkta områden med låg anmälningsprocent.
Enighet om att svaga områden får fråga om hjälp av de andra.
Förslag att öka intresset:
 * Karta med alla anmälda fastigheter ska läggas ut på hemsidan, Anna MN har fört in 
dem och står för underhållet.
 * Alla uppmanas hålla koll på lokala arrangemang – för medverkan i form av i alla fall 
skyltar och broschyrer, gärna representanter på plats också.
Ex: nästkommande aktivitet på Skutboudden, Hantverksmässan 28-30 juni. Anna N 
kollar om vi kan sätta upp skyltar på området. CeE lovar gå omkring med plakat på 
magen!

 c)  Roland J, Skärmnäs, eftersöker Nej-avtal för icke intresserade fastighetsägare redan 
nu när besök görs i stugorna. Anna T undersöker och lämnar förslag.

 6. Föreningen – ska den bestå av en övergripande förening med underföreningar eller separata 
föreningar som antingen samarbetar eller jobbar individuellt? Utredning och beslut 
bordlägges till interimsstyrelsen.

 7. Boka informationsmöte med Bengt Nilsson, Landsbygdsrådgivare. Önskat datum efter 
sommaren. Ålägges Jan Fogelberg (icke närvarande).

 8. Redovisning av Entreprenadgrupp, 1 representant närvarande: Roland J.
Meddelar att deras arbete är svårstartat, då det nästintill är omöjligt att få fram några 
summor eftersom vi i dagsläget inte vet vare sig antalet fastigheter eller avståndet mellan 
dem.
Gruppen har varit på informationsmöte i Sillerud, och fått mycket kött på benen. Pratade bla 
med ByNet. Frågade bla om varför fiber till tomtgräns? Svarade att då blir inte föreningen 
ersättningsskyldig om tunga grävfordon gör åverkan i trädgårdarna.
Upplyser om vikten av att göra grundliga utmärkningar av elkablar, jordvärmeslingor etc. 
Detta för att inte sinka grävarbetet.
Fortum tillåter föreningarna att använda deras lufthängda ledningar där det behövs, vid tex 
otillgänglig terräng. Detta mot en engångsavgift och med kravet att samtliga platser ansöks 
vid ett och samma tillfälle.

 9. Projektplan – ingen representant närvarande.
Representanter ålägges komma med uppdaterad och förfinad projektplan till nästa möte, 26/6.

 10. Procentsats på anmälda fritidshus eftersökes, efter många frågor vid besök runt om i 
stugorna. Anna MN återkommer via mejl med uppdaterad lista.
Områdesrepresentanter uppmanas hålla kolla på/ räkna ut sina egna områdens procentsatser 
för att kunna redovisa inför föreningens möten etc.
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 11. CeE vill framhålla vikten av att äga föreningen äger nätet själv. Att vi själv bestämmer hur 
nätet ser ut och inte hamnar i klorna på något girigt företag.
→ Att ta med oss vid kommande avtalsförhandlingar!

 12. Kostnadsfördelning mellan flera hus på samma fastighet?
Enighet att fastighetsägaren själv är ansvarig på tomten.
Alternativ som finns: Antingen flera fiberkablar från föreningen eller fördelning via router 
(fördelningsdosa). Kostnaden för flera fiberkablar finns det inget beslut om i föreningen än. 
Sven-Olof S förtydligar: 
- I ett flerfamiljshus med separata abonnemang används ofta en nätverkskabel (koppartråd) 
från routern.
- Vid flera hus på samma tomt kan en fiberkoppling användas till flera byggnader via:
* Nedgrävd fiberkabel – vid längre avstånd. Lång hållbarhet.
* Koppartråd i skyddande hölje (PEM-slang, vattenslang etc), lufthängd eller nedgrävd. 
Sämre hållbarhet än fiberkabeln, c:a 10 år.
* Trådlöst – kräver näraliggande byggnader eller förstärkning.

 13. Sven-Olof S erbjuder sitt stöd till Entreprenadgruppen, då han pga tidsbrist inte har 
möjlighet att vara representant.

 14. Kommunikationsgruppen om skyltar – vepor och banderoller. Förslag att sätta upp 
banderoller i Vikenekorset resp. i Furtankorset. Kommunikationsgruppen ålägges beslut om 
text och beställning.
Anna MN har tillverkat A3-skyltar tänkta att sitta vid utfarter som uppmaning till 
Brunskogsbor att anmäla sig. Kommer finnas för områdesrepresentanter för utskrift eller 
hämtas på begäran hos Anna på vandrarhemmet.
→ Uppmaning: Allt skyltmaterial måste godkännas av kommunikationsgruppen!

 15. Hemsida – önskan om dokumentsida med aktuellt material. Lotta A ålägges uppdraget.
 16. Nästa möte hålls på STF Brunskogs vandrarhem, onsdag 26 juni kl 18:30. Välkomna!

 17. Mötet avslutas. Tack Anna och STF Brunskogs vandrarhem för lokal och god fika!

Viktigast från mötet:
Få reda på vilka kopplingspunkter Arvika kommun bidrar med!

Vårt framtida arbete hänger mycket på detta:
Uppdelning av områden → bildandet av föreningar → projektering!


