
Thorsborg, Edane 2013-08-21

Möte Fiber i Brunskog –
Föreningsbildande

1. Mötet förklaras öppnat av Jan Fogelberg.

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

3. Presentation av närvarande. Närvarolista tas upp. Mötet gästas av Bengt Nilsson, 
landsbygdsrådgivare.

4. Tyst minut för Roland.

5. Genomgång av vilka av de 6 tänkta områdena i Brunskog som har fått ihop tillräckligt med folk till 
interimstyrelser och har för avsikt att bilda fiberförening:

1. Finnebäck (tidigare kallat Tortan)      Ja

2. Skärmnäs/Brunsberg/Sandviken       Ja

3. Vikene                                                     Ja

4. Edane                                                      Ja

5. Furtan                                                     Ja

6. Fåläggen (tidigare kallat Byn)             Ja

6. Samtliga områden bildar därmed fiberförening, men Furtanområdet, som preliminärt består av 
Västra och Östra Furtan, Kingselviken och Gryttom, reserverar sig för hur arbetet kommer att 
fortskrida pga bristen på uppvisat intresse från Västra och Östra Furtan. Ingen representant från 
dessa områden finns med i interimstyrelsen.

7. Exakt vilka hemman/fastigheter som hör till vilken förening är preliminärt, och kommer att 
fastställas när föreningarna tittat närmre på geografi osv, för att hitta den mest lämpliga 
uppdelningen. Tillsammans med angränsande föreningar ansvarar varje förening för att se 
till att inga fastigheter hamnar i ingenmansland mellan två föreningar, utan att samtliga 
fastigheter tillhör en förenings upptagningsområde.

8. Bengt Nilsson, landsbygdsrådgivare från Hushållningssällskapet, ger handfasta råd till 
föreningarna. Mycket är hämtat från ”Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar” 
från Coompanion Kronoberg som finns att ladda ner på http://www.fiberibrunskog.se/assets/files/
Varmlandskooperativen_fiber.pdf, som Bengt rekommenderar att man följer. Bengt tar upp några 
viktiga punkter:

• Bestäm område (preliminär uppdelning gjord).

• Utse en interimstyrelse (klart idag).

• Nästa steg för varje förening är att samla bygden genom att dela ut kallelse till 
informationsmöte (”bildandestämma”) i samtliga brevlådor.

• Se till att ha tillgång till kartor och fastighetsregister (karta finns att ladda ner på http://
www.fiberibrunskog.se/dokument.html och fastighetsregister har mejlats runt).
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• Interimstyrelsens uppgift är att ta fram stadgar. För att förenkla en ev. sammanslagning av 
föreningar i framtiden rekommenderas samtliga föreningar att använda mallen som finns 
i Bilaga 2 i ovan nämnda ”Handbok för Fibernätsföreningar”. Bengt nämner även 
Skillingmark fibers stadgar som ett bra exempel, då dessa blivit godkända i olika instanser.

• På informationsmötet/bildandestämman tas beslut om det förslag till stadgar som 
interimstyrelsen tagit fram. De närvarande bör här även uppmanas att teckna sig som 
medlemmar i föreningen eller göra intresseanmälan. Ordförande och övriga 
styrelsemedlemmar utses.

• De flesta fiberföreningar momsregistrerar sig, men för- och nackdelar med momsregistrering 
kan Bengt inte ge någon närmre information om.

• Vid ett konstituerande möte bestämmer styrelsemedlemmarna vem som ska ha vilken post.

• Varje förening måste på pappret ha en kassör, men Bengt föreslår att föreningarna 
gemensamt anlitar en redovisningskonsult eller liknande som kan sköta en del av uppgifterna. 
Kanske kommunens arbetsmarknadsenhet kan hjälpa till med detta?

• Normalt tar föreningen ut en medlemsinsats om ca 100 kr och en årsavgift om ca 100 kr för 
att få en kassa.

• För kanalisation kan stöd sökas hos Länsstyrelsen. Innan detta görs bör beslut från Arvika 
kommun inväntas.

• Bengt rekommenderar att varje styrelse består av minst 5 personer.

• Det är viktigt att föreningen får medlemmar för att kunna söka bidrag mm.

• Beslutet att bilda 6 mindre föreningar istället för en större har tagits vid tidigare möten, efter 
rekommendationer från olika håll. Större lokalt engagemang är en viktig parameter. Det 
lokala engagemanget är avgörande för att få rimliga kostnader.

• Osäkert hur bidragen kommer att se ut i framtiden. Idag är de på 50% men man befarar 
att det ev. finns möjlighet att de sänks till 25%.

• Föreningarna behöver ta ställning till om man ska anlita en entreprenör för hjälp med 
projektering, t.ex. byNet, SLL eller Skanova.

• Bengt meddelar att Arvika kommun är i färd med att ta fram en broschyr om fiber enligt vad 
vi tidigare efterfrågat, som ska skickas ut till kommunens hushåll.

• Arvika kommun står fast vid att man kommer att bistå med att dra fram stamnät till 
telestationerna i de områden som kan uppvisa en anslutningsgrad om minst 50%.

• Bengt rekommenderar Skillingmark fibers kostnadsexempel, där man kan se exempel på hur 
investeringen i fiber för många betalar sig på ca 7 år. Det finns även uträkningar att tillgå på 
fiberibrunskog.se under Frågor & svar.

9. Kaffepaus och diskussioner föreningsvis.

10. Jan påpekar vikten av att ta tillvara kunskaper som finns inom bygden, och att vi även fortsatt har 
gemensamma träffar för kunskapsutbyte, även nu när vi delat upp oss i mindre föreningar. Fiber i 
Brunskog ska fortsätta vara ett forum för detta, och ses som en informell paraplyorganisation där 
vi kan få stöd av varandra.

11. Frågor mm:

• Vad är minsta intresse som krävs för att det ska vara någon idé att gå vidare och ”sätta spaden 
i backen”?
Minst 50%!



• Ingen från Furtan närvarande på mötet vilket är ett problem – vad kan man göra?
Sammankalla bygden till informationsmöte och ta utifrån uppslutningen där beslut om hur/om man 
ska gå vidare.

• Ska föreningarna göra projekteringen själva?
I Eda har kommunen anlitat en konsult från Telia/Skanova för att ”nätdesigna” då man beslutat att 
använda dem som leverantör. Avvakta besked från Arvika kommun om man kommer att göra något 
liknande. Ett annat alternativ är att föreningarna själva anlitar exempelvis byNet.

• Finns ingen kommersiell aktör som kan ha intresse av att satsa på fiber i Edane?
Inte troligt, och kanske inte heller önskvärt att ”hamna i händerna” på en enskild operatör?

• Kan vi söka Leader-bidrag nu?
Nej, Leader bidragen är slut för den här gången. Måste i så fall invänta nästa landsbygdsprogram. 
Jan tar reda på mer.

• Kan man säga nej till enskilda fastigheter att bli medlammar?
Ja, man bara om det fördyrar genoomförandet till en grad så att projektet äventyras. Gäller både 
fritidshus och bostadshus.

• När kommer Arvika kommun att ta beslut om sin strategi?
Ingen som vet... Tydligen är det så att föreningarna måste driva på för att någonting ska hända.

• Var ska vi flytta banderollen härnäst? Nu sitter den i Vikenekorset, och tidigare har den suttit i 
Furtankorset.
Grusplanen vid skolanK i Edane inför Edanebygdens dag på lördag!

• Interimstyrelsen bör ta fram ett pressmeddelande eller liknande om de nybildade 
föreningarna samt en text om detta som föreningarna kan ta med på sina kallelser till 
informationsmöten.

12. Mötet avslutas.

Jan Fogelberg   Lotta Arenö

Ordförande   Sekreterare


