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Närvarande: Per Sundin 

Jörgen Strandberg (Björkösunds bryggförening) 

Bernt Bramstedt (Föreningen Torsnäsudde) 

Anders Jansson (Björkö fastighetsägarförening) 

Anders Hansson (Föreningen Torsnäsudde) 

 

Protokoll från bildandet av föreningen Ornö Fiber den 6 juni 2011 

Representanterna för Björkö Fastighetsägarförening, Föreningen Torsnäsudde, Björkösunds 

Bryggförening beslutade med dessa föreningar som medlemmar bilda den ideella föreningen 

Ornö Fiber. 

Ornö Fiber skall verka inom ett geografiskt verksamhetsområde bestående av Ornö med 

omkringliggande öar. I detta begrepp skall ingå det som benämnes Ornö socken och/eller den 

gamla Ornö kommun. 

Ornö Fiber ska verka för att skapa ett redundant fibernät för främst bredband i de delar av 

Ornö och omkringliggande öar där det finns intresserade abonnenter. I ett första skede 

kommer insatser att riktas mot Torsnäs- och Björköområdet och i ett något längre perspektiv 

ett fibernät för hela Ornö med omkringliggande skärgårdsöar. 

Föreningen ska anta föreningar inom verksamhetsområdet som medlemmar. 

Till interimsstyrelse utsågs Anders Jansson, Bernt Bramstedt och Jörgen Strandberg. 

Till föreningens ordförande utsågs Jörgen Strandberg. 

Till att teckna firma beslutades: ordförande eller övriga i styrelsen i föreningen. 

Ornö Bygdegårdsförening har anmält intresse att bli medlem – vilket bifalls. 

Beslutades att första årsmöte bör hållas i augusti. Styrelsen har i uppdrag att utarbeta stadgar 

till detta årsmöte. 

Beslutades att uppdra åt Per Sundin att jobba för föreningen i enlighet med föreningens 

målsättning. 

Beslutades att informera övriga föreningar i Ornö socken om föreningens bildande och 

målsättning. Syftet är dels att få nya medlemmar, dels att dessa föreningar i sin tur skall 

informera sina medlemmar. 
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Beslutades ansöka till länsstyrelsen om bredbandsstöd för fibernät i området Torsnäs-Björkö 

från Lättinge till Brevik enligt Per Sundins utarbetade förslag ”Ornö steg 1”. 

Beslutade att snarast försöka få till en första anslutningspunkt vid Ornö Bygdegård för att 

kunna visa att och hur det fungerar. Uppdrogs åt Per Sundin att finna finansiering och 

lösningar. 

 

 

 

Björkösunds brygga den 6 juni 2011 

 

 

 

 

 

Anders Jansson Jörgen Strandberg Bernt Bramstedt 

(vid protokollet) 


