
Protokoll: Möte med förstudiegruppen för Fiber i Brunskog 5 februari 2013

Detta var ett första möte som samlade de som är villiga att ev. vara med i en grupp som ska 
undersöka intresset för fiber i Brunskog. Sedan tidigare har beslutats att dela in gruppen i tre 
sektioner: a) centralorten Edane; b) övriga Brunskog söder om riksväg 61; c) norr om riksväg 61.

Närvarande vid i dagens möte:

Grupp A:! Fredric Holmgren
! ! Anna Clarëus Wästlund
! ! Sven-Erik Boström
! ! Allan Nilsson
! ! Lennart Hagegård (gruppledare och dagens ordförande)
!
Grupp B:! Anna Magnusson-Nyström
! ! Martin Frykberg (gruppledare)
! ! Bo Anesäter
! ! Roland Jansson
! ! Hans Berginge
! ! Börje Dahl
! ! Berndt Anderson (representerar Håkan Hagegård)

Grupp C:! Carl-Eric Engström
! ! Lotta Arenö (protokollförare)
! ! Anders Lundmark
! ! Erik Holt

Samt Carina Nilsson som representerade fiberföreningen i Mangskog.

• Lennart Hagegård berättade att Edanebygdens företagarförening har ansökt om och beviljats s.k. 
Leaderstöd om 20 000 kr för förstudier om fiber i Brunskog.

• I steg ett ska vi samla in intresseanmälningar. Dragning av ledningar är ett nästa steg, och det 
konstaterades att det idag finns fiber draget längs riksväg 61:an samt till Mangskog.

• Referensprojekt vi rekommenderas att titta på är Kil och Värmskog.
• Bildandet av ekonomisk eller ideell förening diskuterades, och det beslöts att detta inte är något 

vi vill göra i dagsläget.
• En medlemsavgift om 200 kr med 100 kr återbetalningsbara före ett visst datum om man ångrar 

sig ansågs generellt vara en bra idé, men i dagsläget ska vi till att börja med att enbart samla in 
intresseanmälningar. Skulle fiberprojektet bli verklighet föreslogs att inbetalningskort skickas ut till 
de intresserade när en förening bildats.

• För att få så många som möjligt att anmäla sitt intresse beslutades en kombination av:
• A4-utskick
• Webbformulär
• Facebook
• Öppet informationsmöte
• Personliga kontakter



• A4-utskicket ska kortfattat informera om projektet och fördelarna med fiber. Det ska innehålla tid 
och plats för informationsmötet samt information om hur fastighetsägare anmäler sitt intresse för 
fiber. Det skickas via Posten till samtliga brevlådor i Brunskog och trycks förslagsvis av 
kommunens föreningsservice, finansierat via Leaderbidraget. Utskicket formges av Lotta Arenö/
Smalltown Media och textinnehållet tillhandahålls av Lennart Hagegård och Jan Fogelberg. Sista 
anmälningsdagen föreslås sättas till ca 14 dagar efter att utskicket nått mottagarna. En talong att 
fylla i samt adress och telefonnummer för intresseanmälan ska finnas med, samt hänvisning till 
webbformuläret.

• Webbformuläret ska samla in den intresserade fastighetsägarens kontaktuppgifter samt 
fastighetsbeteckning. Domännamnet fiberibrunskog.se ska registreras och bekostas av 
Leaderstödet. Ev. behov av webbhotell beslutas om av Jan Fogelberg, Martin Frykberg och Lotta 
Arenö. Lotta Arenö tar fram webbformuläret.

• Facebooksidans namn ska ändras till ”Fiber i Brunskog”.
• Det öppna informationsmötet för allmänheten föreslås äga rum på Sktbouddens restaurang runt 

19 mars - efter att utskicket delats ut men i god tid före sista anmälningsdagen. En representant 
från kommunen bör finnas på plats, i övrigt anses Jan Fogelberg vara den bäst lämpade för att 
samordna mötet och får fria händer.

• De fastighetsägare som inte anmält sitt intresse via webbformuläret, talong i utskicket eller på 
annat sätt när anmälningstiden gått ut ska kontaktas och bearbetas personligen. För detta 
föreslås olika undergrupper för att nå ut i alla områden. Förslag på fler deltagare till 
arbetsgrupperna lämnas till respektive gruppledare senast fredag 15 februari.

• Då ingen volontär fanns till projektledarrollen föreslogs Jan Fogelberg behålla denna tills vidare.
• Bo Anesäter och Anders Lundmark tog på sig att ta fram ett första överskådligt utkast till 

projektplan.
• Det föreslogs att Jan Fogelberg besöker Åsa Mellander på Länsstyrelsen.
• Studiebesök till andra fiberföreningar avvaktar vi med tills vi sett det preliminära intresset.
• Roland Jansson ska ”fundera på” grävning - ungefär hur långt det behöver grävas osv.
• Vi upplystes om att Telia redan har börjat plocka ner luftburna kopparledningar och att turen snart 

kommer till vår kommun.
• Nästa möte: Onsdag 6 mars kl 18 på Brunskogs vandrarhem

Tack Anna och Brunskogs Vandrarhem för god fika och upplåtande av lokal!


