Stormötet i Svensbyskolan den 22 september 2011
Mötet var ett samarbete mellan SellNet, Silleruds fiberförening, och
Framtidsgruppen med representanter från olika föreningar i Sillerud.
Nu kom mötet att fokusera på fiberfrågan (bredband) och det planerade
flerfamiljsboendet på Svensby Strand, eftersom dessa frågor är brinnande
aktuella för tillfället och ingen förening hade några akuta frågor att ta upp.
Gunilla Norman, som förtjänstfullt ledde mötet, tog först upp frågan om
SillerudsNytt. Vi har problem med att hitta några som vill jobba aktivt med
framställandet av denna, och kostnaderna börjar dra iväg mer än vad
intäkterna medger. Ett alternativ till nedläggning skulle kunna vara en
sammanslagning med HembygdsNytt och kanske också kyrkans skrift. Ett bra
sätt att hushålla med både ekonomi och personal!
Björn Alsmark, som håller i trådarna för SellNet, gick sedan igenom ett antal
frågeställningar om fiber i Sillerud.
 Varför ska vi ha fiber?
 Investering för framtiden!
 Vår bygd dör ut utan en fungerande infrastruktur. Vi vill att folk ska
kunna bo kvar här! Det blir lättare att arbeta och studera hemifrån med
bredbandsanslutning.
 Det blir svårt att locka inflyttare utan att kunna erbjuda bredband.
 Vi vill ha samma möjligheter som tätorterna.
 Det handlar om dagens och morgondagens tjänster.
 Bredbandsanslutning höjer värdet på fastigheten, som blir lättare att
sälja. Enligt fastighetsmäklare ökas investeringen tredubbelt.
 I Östervallskog har Telia redan demonterat telefonstolpar och
kopparledningar, och fler ställen, exv. Västra Boda, lär vara på gång. Det
gamla systemet är dyrt att underhålla, och med få abonnenter i ett
område är det inte intressant för Telia att fortsätta.
På 2 – 3 år kan man tjäna in investeringen tack vara lägre avgifter på telefon,
TV och data.
En ekonomisk förening är registrerad. Björn Alsmark är ordförande och Inger
Reuter och Christer Nilsson ledamöter med Leif Brunzell som ersättare. Du som
är intresserad av att delta i styrelsearbetet är välkommen att höra av dig till
Björn (bjorn@sillerud.se; 0573-411 26)!
Sillerud behöver områdesrepresentanter, som kan vara kontaktpersoner för
ungefär samma antal hushåll som ambassadörerna delar ut SillerudsNytt till.
Det som ligger högst upp på agendan nu, är att sondera terrängen och lista så
många intresserade som möjligt. För 200 kronor blir man medlem i föreningen
utan att binda upp sig på något vis – nu handlar det om att ta fram en kostnad
för anslutning, och då behöver vi veta hur många som vill vara med så tidigt
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som möjligt. När kostnaden är färdigberäknad får var och en ta definitiv
ställning till en eventuell fortsättning. I dagsläget har vi 56
intresseanmälningar, och vi vill ha många, många fler! Om vi inte är ”på” nu
och visar intresse kommer det inte att bli något av det här projektet! Att vara
med från början blir mer ekonomiskt än att haka på efteråt – då blir
kostnaderna helt annorlunda. Nu söker Sillerud bidrag för alla som väljer att
ansluta sig från början, och detta kommer knappast att bli möjligt i efterhand.
På föreningens hemsida www.sellnet.se sker det mer eller mindre dagliga
uppdateringar så snart något händer, man kan läsa protokoll från tidigare
möten, minnesanteckningar m m. Man kan söka medlemskap direkt på
hemsidan, läsa Frågor & svar osv.
Det är och kommer att bli möten med de andra föreningarna och kommunen.
En paraplyorganisation för de 10 distrikten har bildats och utgör en
arbetsgrupp tillsammans med kommunens representanter. Det känns väldigt
positivt att Årjängs kommun har tagit det här initiativet!
Silleruds församling gränsar västerut mot VattNet (föreningen för
Leverhögen/Risviken), österut mot Långserud – där är en del av Sillerud
(Norane) redan ansluten.
Föreningen håller på att ta fram en informationsbroschyr i samarbete med de
övriga föreningarna och kommunen.
Sedan blir det ett medlemsmöte för presentation av dessa kostnader. Då får vi
ta ställning till, om vi ska gå vidare eller inte. En grov gissning i dagsläget är
att kostnaden kan hamna någonstans mellan 20 000 och 30 000 kronor,
beroende på hur många som går med från början.
Man betalar solidariskt samma avgift för alla hushåll i Sillerud oavsett
geografiskt läge och grävkostnader.

Peter Månsson:
Årjängs kommun har fått två EU-bidrag för att genomföra detta, och
finansierar själva till 50% (17 miljoner). Vi var faktiskt den sista kommunen i
Sverige som fick just det här bidraget! Arbetet ska vara klart inom 3 år, och vi
hoppas på byggstart till våren.
Det kommer att bli i princip samma system som i Säffle.
Projektägare är Årjängs kommun. Styrgruppen består av kommunens
representanter och de ekonomiska föreningarna.
Alla ska få vara med! (Utom Östervallskog som körde igång själva tidigare,
eftersom det blev bråttom där. På sikt hoppas vi att de kan ansluta sig till
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resten av kommunen, liksom att Årjängs kommun kanske kommer att kopplas
ihop med Säffle alternativt hela resten av Värmland.)
En byggprojektledning kommer att handha det praktiska gentemot
föreningarna.
Ett bolag med en representant för varje förening utgör paraplyorganisationen.
Allting måste upphandlas p g a EUs regelverk. I mitten av oktober ska anbuden
vara inne, och i bästa fall kan den proceduren vara klar i början av november.
I Årjängs kommun ska det bli ett helt nät som vi äger själva. Detta innebär
flera fördelar, t ex möjlighet till uppgradering. Andra bolag kan vilja hyra in sig
på nätet för t ex kabel och TV för bostadsbolag, vilket skulle generera en del
intäkter.
Den stora frågan nu är, var stamnätet ska gå. Föreningarna har möjlighet att
få ut kartor och fastighetsregister från kommunen för att underlätta
planeringen.
Peter gav SellNet (Björn Alsmark) en komplimang för en bra hemsida med täta
uppdateringar och många besökare.
Nästa möte på kommunen är den 29 september. Det ska bli ungefär ett möte i
månaden.
Nu hänger det på oss att vi sprider budskapet, för nu börjar det hända saker!
Det finns mer information att hitta på kommunens hemsida, www.arjang.se.
Där hittar du också länkar till de olika föreniningarna m m. Uppdateringar ska
göras allt eftersom det kommer nyheter.
Det finns i princip inget ”lägsta antal medlemmar”, och ingen ska nekas att få
vara med. Om vi kan få ihop 50 – 60% av fastigheterna är det OK att dra
igång!
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