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

Erik Holt, Anders Lundmark, Andreas Olsson, Roland Jansson och Lennart Hagegård.
 4. Genomgång och uppföljning av förra mötets protokoll:

4b: Hemsida: Lotta behöver hjälp med texter, Anna tar hand om det. Broschyr klar för 
utdelning, delas upp bland närvarande efter mötet. Överblivet material finns hos Anna på 
Brunskogs vandrarhem, kontakta henne om ni behöver mer: 070-545 21 92.
4c: Bredbandet utefter järnvägen – frågan går vidare till Entreprenadgruppen.
4d: Överskådlig projektplan mejlas ut tisdag 19/3. Viktigt att komma ihåg: den är ej statisk, 
utan ska ses som ett arbetsdokument under ständig process. Så småningom presenteras även 
en detaljerad projektplanering i samarbete med de olika grupperna.
5c: Arvika Nyheter – Jan har väntat på broschyren och besöker tidningen fredag 15/3.

 5. Rapport från Fibermöte den 12/3 i Stavnäs: 
 a) Värmskog fiber rekommenderade partnerskap, har själv använt både extern och betald 

projektledare samt samarbetsparter Infratech.
• Uppkom att föreningen har haft flera missöden under processen, bla problem med 

läckage i rör.
• Viktigt att ta med oss är att förarbetet är A och O här: satsa krut på att få många 

medlemmar i ett tidigt skede, stabil samarbetsparter och noggranna 
gräventreprenörer.

 b) Studieförbundet Vuxenskolan ställer gärna upp med undervisning, ex datorkunskap för 
nybörjare.

 c) Ola Nilsson, Arvika kommun, berättade om sin målsättning att dra ut statsnätet som 
stamnät till fiberföreningar. Ju tidigare förening, desto säkrare då pengarna i ett första 
skede är begränsade.
Ola har även en vision att anordna gemensamma förhandlingar vad gäller nätoperatörer 
(för nuvarande nya förhandlingar varje år). Detta stärker konsumenternas intressen, där 
många hushåll ger lägre kostnad, och skydd, då en stor och stark grupp får tidigare, och 
kanske kostnadsfri, hjälp med ex teknikbyte vid teknikutveckling etc.
• En eloge till FiB – Ola rekommenderar numer vår hemsida www.fiberibrunskog.se 

till nya fiberföreningar!
 d) Bengt Nilsson, landsbygdsrådgivare, hjälper gärna till vid möten och verkar 

sammankallande. Rekommenderar starkt www.skillingmarkfiber.se .
 6. Genomgång av upplägg och medverkande vid öppet informationsmöte om Fiber i Brunskog, 

26/3 kl 19.00 Thorsborg, Edane.
 a) Jan och Anna T valdes till arbetsgrupp och återkopplar vi tillfälle.
 b) Anna MN samordnar kaffeserveringen. Jan kollar med ICA-nära, Edane.

 7. Presentation av fiberkalkyl i samarbete med WWS – vi har tillgång till en tidigare kalkyl 
gjord för Kils kommun. Hinner inte ta fram egen innan informationsmötet, men 
målsättningen är att liknande ska läggas ut på vår hemsida. Bifogar Kil-kalkylen.

 8. Presentation av förslag till organisationen av Fiberföreningens verksamhet: Frågan går 
vidare till interimsstyrelse.

http://www.skillingmarkfiber.se/
http://www.fiberibrunskog.se/
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 9. Presentation av nominerade kandidater samt val av Fiberföreningens interimsstyrelse, 
områdesrepresentanter, entreprenadgrupp och kommunikationsgrupp (Ny! Förut  
administrationsgrupp).
 a) Lennart och Jan läste upp sina förslag. Några tillägg gjordes.
 b) Grupperna sammanställs och mejlas ut av Jan.
 c) Alla får i uppdrag att dubbelkolla intresset med osäkra områdesrepresentanter att kvarstå 

på listan.
 10. Genomgång av hemsidan: se tidigare punkt 4.4b.
 11. Beslut om kommande möten: se tidigare punkt 6.
 12. Övriga frågor:

 a) Tidningen Brunskogbocken ges ut i maj – vi bör ha info med där: annons eller artikel? 
Inget beslut om kontaktperson. Frivillig?

 b) Informationsbrev skickas senare till icke permanentboende husägare.
 c) Föreningens stadgar – Jan skickar förslag via mejl. 

• Kolla och kom med förslag om något behöver ändras.
 13. Mötet avslutas. Tack Anna och Brunskogs vandrarhem för lokal och god fika!

____________________________ _____________________________
Ordförande Sekreterare


