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Verksamhetsberättelse 2012
Bakgrund

Under våren och sommaren började funderingar på ett framtida optiskt fibernät i södra
Sundsjö socken. Först bland de som den 20 april deltagit i seminarier i Bräcke och så
småningom i allt vidare, men ganska informella cirklar. Tidigt knöts kontakter bland
intresserade i byarna och några ”byombud” kom till stånd.
Vid ett första offentligt informations- och diskussionsmöte 2012-08-19 i Fanbyns
bygdegård, initierat av Sundsjö Sockenstämma, informerade Birger Mangs Bräcke
kommun och fiberlots Per Sundin, Atellus AB om Telias planer på nedmontering av det
befintliga kopparnätet för telefoni och ADSL.
De minimialternativ för telekommunikation som Post- och Telestyrelsen kräver har
dock visat sig vara ytterst bristfälligt som ersättning. Alternativet optisk fiber
framfördes vid mötet som ett framtidssäkert alternativ som tyvärr inte är intressant för
kommersiella aktörer i glesbygd. Här är den framkomliga vägen att man går samman
och inom ramen för t ex en ekonomisk förening söker ekonomiskt stöd hos
Länsstyrelsen.
Resultatet av mötet blev beslut om att föreslå den vilande föreningen Sundsjö i
Samverkan Ek. förening att ombildas för att arbeta med fiberfrågan.
Vid en extra stämma i Sundsjö i Samverkan Ek förening 2012-09-24 bildades en ny
styrelse och antogs nya stadgar anpassade för en ”fiberförening” med fastighetsägare
som medlemmar i byarna Hosjö, Lövsta, Samsta, Marsätt, Fanbyn, Tavnäs, Gålön,
Sörviken, Landsom, Bergvik, Fjällsta, Torsäng och Dalhemsviken. Frågan om Guldkusten,
Binnästet, och/eller Hannåsen ska ingå i vårt område har diskuterats under året utan att
något definitivt beslut tagits.

Nya styrelsens utseende efter den extra stämman
Lennart Berggren, ordförande,
Lars Olsson, vice ordförande,
Ingegärd Näslund, sekreterare
Joakim Kålen, kassör,
Lars Norrby, ledamot och webmaster
Elisabeth Hansson, ledamot
Peter Edling, ledamot
Stig Sundin, suppleant
Magnus Mellgren, suppleant
och Magnus Eriksson, suppleant
Karin Gydemo Grahnlöf, adjungerad
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Styrelsemöten
Efter föreningens ändrade inriktning har under hösten hållits sex styrelsemöten, som
regel varannan söndag. Ersättarna har kallats till styrelsemötena i enlighet med
stadgarna. Samtliga protokoll från styrelsemötena finns utlagda på hemsidan.

Huvudinriktning på arbetet under året

Inledningsvis prioriterades arbetet med att göra föreningen och dess inriktning känd
hos fastighetsägarna i området. En fastighetsförteckning och en egen hemsida var viktig
i arbetet med att nå tänkbara medlemmar i föreningen.
Huvudmålet har var att till den 15 mars 2013 ha underlag för en komplett ansökan om
stöd till Länsstyrelsen.
Vi skapade snabbt en överskådlig och mycket informativ hemsida, www.sundsjofiber.se,
som raskt utvecklades till den kanske bästa på sitt område.
Ett aktuellt fastighetsregister togs, med möda, fram och utgjorde underlag för utskick,
med brev och lappar i postlådorna, till fastighetsägare med hjälp av byombuden.
Informationen och anmälningsblankett lades också ut på hemsidan.
Styrelsen har för det interna arbetet använt sig av Dropbox, en av flera lagringsmöjligheter ”i molnet” (d.v.s. på Internet) för gemensam hantering av internt
arbetsmateriel.
För det kommunövergripande och samordnande arbetet med optisk fiber har den
ideella föreningen Bräcke fiber bildats.
Vid årsskiftet hade 141 fastighetsägare anslutit sig varav 11 med mer än en fastighet.
Byombuden har spelat en mycket viktig roll under medlemsvärvningen.

Byombud

Fanbyn: Per-Olof Olsson
Fjällsta: Magnus Kristoffersson och Annika Jaeger
Tavnäs: Sefast Tronde och Peter Edling
Gålön: Stig Sundin
Sörviken/Landsom/Bergvik: Magnus Mellgren och Nils Wilhelmsson
Hosjö/Lövsta: Mats Rihne och Torbjörn Näslund
Samsta: Sven-Åke Wik
Marsätt: Tommy Hoflin

Övriga möten och träffar

Föreningen har varit representerad vid nätverksträffar med andra fiberföreningar i
kommunen och även deltagit vid ett möte om ”Bredbandsstrategi för Jämtlands län” som
Regionen arrangerade i Östersund.
Den ideella föreningen Bräckefiber bildades den 4:e november och är nu sju eller åtta
fiberföreningar i Bräcke kommun anslutna och har redan haft ett antal möten.
Målsättningen är att denna förening skall kunna vara en brygga mellan dels
fiberföreningarna i kommunen och dels olika aktörer som, t ex Skanova, Telia,
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LeaderMittland etc.
Bräcke kommun har två, adjungerade medlemmar i styrelsen.
Från Sundsjöfiber så har Lennart Berggren varit ordinarie ledamot och Lars Norrby
ersättare i styrelsen. Stig Sundin har också deltagit när Lennart eller Lars inte kunnat
delta.
Styrelsen
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