
Anteckningar från möte med föreningen Ornö Fiber på 
Biblioteket Ornö 2012-07-03

Närvaranden:

                          Jörgen Strandberg  JS, Ordförande

                          Erland Sundberg ES

                          Christer Broberg CB

                         Per Sundin PS

                          Bernt Bramstedt BB 

                          Anders Jansson AJ

                          Bo Granström BG

                          Per Fridéen (delvis)

                         Staffan Paues SP (vid protokollet)

1. Status.  

Vår ansökan till Leader UROSS om bidrag för att marknadsföra och 
grovplanera en fiberutbyggnad på Ornö om 50 tkr är nu beviljad. Genom 
ES försorg föreligger nu en överarbetad programskrift som beskriver varför 
hushållen inom Ornö med omnejd bör gå med i det tilltänkta fibernätet.

2. Sunes Fogelströms rapport.  

ES gick igenom det viktigaste i rapporten: 

Man bör tänka på kostnad och handläggningstid vid ansökan om 
strandskyddsdispens Strandskyddsbestämmelserna kräver 
strandskyddsdispens vid varje dragning av sjökabel. Värmdö kommun har 
gett besked om att man kan se alla dispenser som ett ärende vilket kan 
hålla nere kostnaden och minska den totala handläggningstiden. Det kan 
vara något att diskutera med Haninge kommun

Kartor kan man få från Lantmäteriet eller genom att skriva till kommunen

De kostnader som uppstår inom Leader UROSS-projektet skickar man till 
UROSS, som betalar fakturorna. Ornö Fiber behöver således inte ligga ute 
med pengar. När det gäller den bidragsfinansierade byggnaden av 
fibernätet gäller att Ornö Fiber självt måste bestrida samtliga kostnader 
tills alla kostnader kommit in. Först då skickas dessa till Länsstyrelsen, som 
betalar ut det beviljade bidraget. 



På SIKO:s hemsida, under fliken ”Bredband” finns exempel på hur andra 
byanäts-projekt lagt upp sin information. Ett exempel är ett byanät på 
Åland som har information om vad det krävs för utrustning i hemmet för 
att kunna ansluta till ett fibernät.   

3. Information och väckande av intresse för det tilltänkta fibernätet hos Ornös   
befolkning.

AJ läste upp det av ES överarbetade pm:et som beskriver varför 
fastigheterna inom Ornö socken bör ansluta sig till ett kommande fibernät.

Beslöts att författa ett sammanfattande informationsblad, helst på en sida, 
som skall distribueras till samtliga 800 fastigheter inom området. Beslöts 
att SP gör ett utkast som senast den 6/7 skickas till BG för kommentarer 
och skickar det vidare till JS senast den 9/7. Denne gör en slutversion, som 
senast den 11/7 skickas ut till samtliga deltagare i dagens möte, som 
ombeds komma med synpunkter senas den 16/7. SP gör därefter en 
slutredigering som skickas till JS, som medhjälp av en nyttig kontakt gör en 
grafiskt sett aptitlig version och mångfaldigar dokumentet för distribution 
till samtliga fastighetsägare.  

JS skickar den lista han har över Ornös fastighetsägare till SP, som söker få 
en aktuell lista från Haninge Kommun att kollationera emot. 

           Vi skall skapa en webbsida, t.ex. ornofiber.se dit man kan maila intresset.

Beslöts att skicka kortversionen till ordföranden i de relevanta föreningarna 
inom Ornö för vidare distribution till föreningarnas resp. medlemmar. I 
detta infoblad skall anges att den fullständiga versionen finns på vår 
hemsida.

Beslöts att be resp. förening att utse en koordinator inom resp. område 
inom Ornö Socken som skall propagera och be fastighetsägarna att skicka 
in intresseanmälan via resp. förenings hemsida.

4. Projekteringen  

              Efter diskussion fick PS följande uppdrag:

 

1) Utred och presentera de olika möjligheter som Ornö fiber kan 
åstadkomma en  "projektering" med den budget man fått så att man 
kan lämna in en ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm senast den 31/1-
2013. Valet av lämplig entreprenör bör vara klart till den 10/9 2012. 
Projekteringen och kostnadsberäkningen skall vara klar till den 31/12-
2012.



2) I och med Atellus (företaget där PS arbetar) kommande uppdrag (som 
inte är formaliserat ännu, nästa möte 16/7) med Haninge kommun verka 
för att strandskyddsärenden kan hanteras skyndsamt samt att 
fastighetsregister & kartor kan tillhandahållas utan avgift.

5. Organisation av UROSS-fasen

Beslöts att JS och ES inom 2 veckor skall besöka banken för att få 
bankkonto. De skall även efterhöra vad banken anser om företagsform.

Beslöts att SP och BG utarbetar en rekommendation om lämplig 
företagsform för Ornö Fiber. BG rådfrågar Rickard Samuel om detta och 
kontaktar SP inom en vecka. Målsättningen är att vi skall fortsätta att äga 
nätet, men att vi kan hyra ut det.

6. Nästa möte.

Beslöts att förlägga nästa möte till onsdagen den 8/8 kl.18 på 
Bygdegården.

Staffan Paues Jörgen Strandberg

Vid Protokollet                             Ordförande


