
Minnesanteckningar	  om	  projekt	  ”sammanläggning	  med	  Fortum”.	  

Efter	  att	  mötet	  som	  valde	  en	  styrelse	  för	  att	  driva	  fiberprojektet	  vidare	  hade	  bildats	  tog	  
Fredrik	  Lindvall	  och	  jag	  kontakt	  med	  Bertil	  Forsberg	  för	  att	  ta	  över	  de	  kontakter	  Bertil	  hade	  
med	  Fortum.	  Bertil	  hade	  enligt	  egen	  utsaga	  förhandlat	  fram	  ett	  mycket	  fördelaktigt	  avtal	  
med	  Fortum	  som	  gällde	  sammanläggning	  av	  fiber	  och	  elkabel	  i	  samband	  med	  att	  Fortum	  la	  
ner	  egen	  högspänningskabel	  under	  mark.	  

Vid	  träffen	  vi	  hade	  med	  Bertil	  Forsberg	  vägrade	  han	  att	  samarbeta	  på	  något	  sätt	  med	  
styrelsen.	  Dessutom	  var	  hela	  avtalet	  ett	  oskrivet	  ”gentlemens	  agreement”	  mellan	  honom	  
och	  gamla	  arbetskamrater	  på	  Fortum.	  Han	  framförde	  även	  önskemål	  om	  att	  en	  medlem	  ur	  
styrelsen	  skulle	  ”slängas	  ut”	  innan	  han	  överhuvudtaget	  skulle	  överväga	  att	  samarbeta.	  
Vidare	  betonade	  han	  att	  Fortum	  ställt	  som	  krav	  att	  han	  och	  ingen	  annan	  skulle	  ha	  hand	  om	  
sammanläggningen	  från	  föreningens	  sida,	  dessutom	  skulle	  vi	  inte	  få	  någon	  insyn	  i	  ekonomin	  
medan	  arbetena	  fortgick.	  

Ställda	  inför	  faktum	  ansåg	  vi	  oss	  inte	  kunna	  gå	  vidare	  med	  detta	  spår.	  Avtalet	  bedömde	  jag	  
som	  mycket	  fördelaktigt	  varför	  jag	  och	  min	  hustru	  Margaretha,	  som	  också	  är	  
styrelseledamot	  i	  föreningen,	  ställde	  frågan	  på	  sin	  spets	  på	  ett	  möte	  där	  även	  Sunne	  
kommun	  deltog.	  Vi	  krävde	  att	  allt	  skulle	  rivas	  upp	  och	  att	  byarna	  självständigt	  skulle	  bilda	  
föreningar.	  Sunne	  kommun	  vägrade	  att	  sanktionera	  något	  dylikt.	  Till	  saken	  hör	  att	  Bertil	  
Forsberg	  gång	  på	  gång	  betonat	  att	  nu	  var	  det	  bråttom	  om	  vi	  skulle	  samarbeta	  med	  Fortum.	  

Vi	  hade	  alltså	  en	  situation	  när	  vi	  inte	  hade	  några	  pengar,	  inga	  fler	  registrerade	  medlemmar	  
än	  styrelsen,	  inget	  beslut	  om	  att	  vi	  överhuvudtaget	  skulle	  lägga	  ner	  kanalisation	  och	  ett	  
resurskrävande	  (om	  än	  som	  vi	  trodde,	  lönsamt)	  projekt	  framför	  oss	  där	  vi	  inte	  skulle	  ha	  
någon	  som	  helst	  insyn.	  

Sunne	  Kommun	  rekommenderade	  då	  att	  Folkesgården,	  för	  att	  kunna	  dra	  nytta	  av	  en	  
sammanläggning,	  skulle	  frikopplas	  och	  bli	  en	  egen	  förening.	  Detta	  godkändes	  även	  av	  
Länsstyrelsen	  vilket	  redovisas	  i	  andra	  dokument.	  Folkesgården	  skulle	  därmed	  genom	  sin	  
struktur	  på	  bebyggelsen	  få	  ett	  mycket	  konkurrenskraftigt	  pris	  på	  sitt	  bredband.	  

Efter	  beslutet	  kontaktades	  vi	  av	  alla	  fastighetsägare	  utom	  3	  i	  Folkesgården	  där	  de	  de	  
uttryckte	  önskemål	  om	  att	  få	  bli	  kunder	  i	  stället	  för	  att	  bilda	  en	  egen	  förening.	  Tilläggas	  kan	  
att	  Bertil	  Forsberg	  också	  blivit	  erbjuden	  att	  bli	  kund	  på	  samma	  villkor	  som	  övriga	  i	  
Folkesgården.	  

Efter	  många	  turer	  är	  vi	  nu	  alltså	  stämda	  av	  Bertil	  Forsberg	  och	  Börje	  Magnusson.	  Efter	  att	  
stämningen	  kommit	  kände	  jag	  att	  jag	  var	  tvungen	  att	  gå	  till	  botten	  med	  vad	  som	  verkligen	  
hänt	  i	  avtalet	  med	  Fortum.	  Jag	  fick	  kontakt	  med	  3	  personer	  som	  haft	  eller	  har	  haft	  
arbetsledande	  befattningar	  i	  Fortum	  eller	  Infratek.	  Alla	  3	  är	  samstämmiga	  om	  att	  något	  krav	  
på	  att	  Bertil	  skulle	  vara	  någon	  slags	  chef	  i	  Folkesgårsden	  aldrig	  har	  ställts.	  Snarare	  har	  det	  
varit	  ett	  orosmoment	  eftersom	  de	  haft	  dåliga	  erfarenheter	  av	  Forsbergs	  agerande	  i	  andra	  



ärenden.	  De	  krävde	  ett	  skrivet	  avtal	  med	  en	  förening,	  alltså	  inget	  muntligt	  ”gentlemens	  
agreement”.	  Bertil	  hävdade	  då	  att	  han	  var	  ordförande,	  vilket	  han	  direkt	  fick	  ta	  tillbaka	  när	  
Fortum	  ville	  se	  ett	  protokollsutdrag	  på	  detta.	  ”Föreningen	  har	  inte	  bildats	  än	  ”	  var	  
förklaringen.	  

Personligen	  drev	  jag	  Bertils	  linje	  i	  styrelsearbetet	  under	  flera	  månader.	  Jag	  har	  samarbetat	  
med	  honom	  genom	  åren	  bl.a.	  i	  jaktliga	  frågor,	  men	  genom	  hans	  agerande	  i	  denna	  fråga	  
anser	  jag	  att	  jag	  blivit	  förd	  bakom	  ljuset	  och	  jag	  känner	  mig	  djupt	  kränkt	  som	  person.	  
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