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Arbetsmöte – Fiber i Brunskog

1. Mötet förklaras öppnat.

2. Val av ordförande Anders Lundmark och sekreterare Lotta Arenö.

3. Övriga närvarande: Anna Magnusson-Nyström, Martin Frykberg, Bo Anesäter, Matts Jönsson, Hans 
Berginge, Inger Persson (fram till punkt 11), Roland Jansson.

4. Genomgång av antalet anmälda fastigheter (procent av antal permanentboenden). Roland: Ö 
Furtan 6,5%, V Furtan 14,3%, Smådal 26,7%, Nussvika 100%, Lilla Skärmnäs 100%, Stora Skärmnäs 
58,3%, Gunnarsbyn 66,7%, Sandviken 60%, Gryttom 14,3%, Strand 33%. Enligt fiberibrunskog.se är 
totalen i Brunskog uppe i 29% (248 fastigheter).

5. Lotta ombeds mejla ut anmälningsblanketten för utskrift till Matts, Roland m.fl. för att kunna 
dela ut eller fylla i denna på plats vid värvning av nya fiberintresserade, framförallt de som inte har 
en mejladress. Fler foldrar finns att hämta på Brunskogs Vandrarhem för den som behöver.

6. Förslag att man även skulle kunna ha några anmälningsblanketter till hands vid tillställningar i 
bygden, som t.ex. auktion på Skutboudden på lördag, samt på andra lämpliga platser. På Matildas 
Bod i Slorud t.ex. kommer man försöka prata med kunder och fylla i blanketter om någon vill passa 
på att anmäla sitt intresse.

7. Bör vi sätta upp skyltar eller dela ut ytterligare informationsblad? Skyltar - ja! Anna M-N har pratat 
med Keltox som föreslår banderoller som är billigare än skyltar. Martin ska kolla med Göran på 
GA Tryck vad han har för förslag och priser. Lotta föreslår en större/rejälare skylt med logo eller 
webbadress i färg, med möjlighet att hänga på en mindre skylt med ett meddelande som kan bytas 
ut under projektets gång. Förslag på platser som anses lämpliga var bl.a. längs 61:an i Vikenekorset 
(utanför infostugan eller vid Coop) och infarten till Edane vid By-macken. Till nästa möte ska alla 
fundera vidare på antal, storlek, lämpliga platser samt meddelande.

8. Är det dags för dörrknackning? En del har redan börjat gå runt vilket är jättebra. Även övriga 
områden behöver börja betas av, men först behöver vi svar på vissa återkommande frågor, som 
t.ex. frågan om kostnader jämfört med idag.

9. Bosse ombes ta fram en kalkyl över kostnaden för att ta lån på anslutningsavgiften utifrån 
Westra Wermlands Sparbanks lånevillkor.

10. Projektplanen gås igenom av Bosse och Anders. Inga revideringar anses behöva göras i dagsläget.

11. Förslag på områdesrepresentant för varje by tas fram. Tanken är inte att områdes-
representanterna helt själva ska behöva kontakta alla i sin by, utan man ska kunna delegera ut 
uppgiften så alla kan hjälpas åt. De som inte tillfrågats ska kontaktas inom det närmsta. Se 
bilaga 1.

12. Diskussion om för-/nackdelar med ett samarbete med Arvika Stadsnät gentemot totalt oberoende. 
Lotta läser upp ett sammandrag av Larv Längjum Fibers projektbeskrivning som erhållits av Carl-
Eric Engström där föreningen valt att helt äga hela nätet inklusive stam och nod i sitt område. 
Diskussionen bör återupptas längre fram i projektet.

13. Nya frågor som kommit in via fiberibrunskog.se tas upp:

1. Fråga: Varför gräver inte en kommersiell aktör som t.ex. Skanova ner fibernät istället?
Svar: Det är inte kommersiellt lönsamt. De är heller inte berättigade till samma bidrag.



2. Fråga: Vad kostar grävningen från anslutningspunkten fram till mitt hus, och utrustningen?
Svar: Det beror på hur långt det ska grävas och vem som gör det. Anders kollar upp med Ola 
Nilsson på Arvika kommun angående ev. kostnader för utrustning.

3. Fråga: Om man vill ansluta två hus på en och samma tomt, blir det två avgifter då?
Svar: Om husen ligger under samma fastighetsbeteckning blir det antingen bara en 
anslutningsavgift till föreningen, plus ev. en mindre avgift för extraanslutning. Detta kommer 
att beslutas om längre fram när vi hört mer om hur andra fiberföreningar gjort. (Vi avvaktar 
med att publicera ett svar tills vi vet mer.)

4. Fråga: Får man mängdrabatt vid inkoppling av flera fastigheter?
Svar: Om det handlar om hus som ligger under samma fastighetsbeteckning blir det troligen 
så, men inte om de ligger under olika fastighetsbeteckningar. (Vi avvaktar med att publicera ett 
svar tills vi vet mer.)

5. Lotta ska även kolla upp om det finns frågor och svar på t.ex. Sunnes eller Säffles 
fiberhemsidor som vi kan använda oss av.

14. Ska vi bjuda in någon från en annan fiberförening som genomfört ett projekt och kan lite mer? Ja! 
Vi överlåter åt Jan Fogelberg att bjuda in någon som han anser lämplig.

15. Inga övriga frågor.

16. Nästa möte bör hållas så snart vi kan få hit någon enligt punkt 14 ovan som kan svara på några av 
de frågor vi har. Jan meddelar datum via mejl och Facebook. Områdesrepresentanterna (punkt 
11 ovan) bör närvara i mesta möjliga mån.

17. Mötet avslutas.

Anders Lundmark  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


