
Svar	  på	  
Stämning,	  Mål	  nr	  T	  3277-‐13,	  Enhet	  3,	  Värmlands	  tingsrätt.	  
	  
Vi	  motsätter	  oss	  kärandens	  yrkande	  angående	  inhibition	  av	  beslut	  tagna	  vid	  stämman	  
20120305/12	  och	  årsmöte	  20130629.	  	  
	  
Vi	  anser	  mötet/stämman	  den	  5	  mars	  2012	  vara	  giltig,	  vilket	  också	  i	  efterhand	  bekräftats	  
både	  av	  därpå	  följande	  extrastämma	  den	  14	  maj	  2013	  och	  årsmötet	  den	  29	  juni	  2013.	  
Likaså	  av	  revisionsberättelsen	  till	  årsmötet	  2013,	  där	  revisorerna	  bad	  om	  en	  förklaring	  
av	  vårt	  agerande,	  vilket	  de	  fick	  och	  godtog	  och	  i	  revisionsberättelsen	  yrkade	  på	  att	  vi	  
skulle	  ha	  ansvarsfrihet	  efter	  året	  2012.	  
	  
Det	  revisorerna	  undrade	  över	  är	  samma	  fråga	  som	  Bertil	  Forsberg	  och	  Börje	  Magnusson	  
har	  stämt	  föreningen	  för,	  nämligen	  att	  Västra	  Ämtervik	  Norra	  Fiberförening	  (VÄN)	  
kallade	  till	  extrastämma	  i	  mars	  2012	  och	  på	  den	  beslöt	  att	  låta	  Folkesgården	  bilda	  en	  
egen	  förening,	  utanför	  VÄNs	  område.	  	  
Beslutet	  togs	  på	  grundval	  av	  att	  Bertil	  Forsberg	  sade	  sig	  ha	  ett	  så	  bra	  muntligt	  avtal	  med	  
Fortum	  för	  att	  få	  lägga	  ner	  föreningens	  kanalisation	  samtidigt	  som	  Fortum	  skulle	  lägga	  
ner	  sina	  kablar	  i	  Folkesgården.	  Det	  pris	  han	  var	  lovad	  av	  sina	  gamla	  arbetskamrater	  i	  
Fortum	  skulle	  vara	  betydligt	  under	  det	  pris	  vi	  annars	  skulle	  kunna	  få.	  Avtalet	  var	  en	  
”gentlemans	  agreement”	  och	  ingen	  annan	  än	  Bertil	  Forsberg	  fick	  arbeta	  med	  det.	  	  
	  
Enligt	  Bertil	  Forsberg	  var	  tidspressen	  mycket	  stor.	  Vi	  var	  tvungna	  att	  ta	  ett	  snabbt	  beslut	  
annars	  gick	  allt	  i	  stöpet.	  Vidare	  vägrade	  Bertil	  Forsberg	  att	  samarbeta	  på	  något	  som	  
helst	  sätt	  innan	  en	  viss	  namngiven	  person	  blev	  utslängd	  ur	  styrelsen,	  vilket	  vi	  
naturligtvis	  vägrade.	  Det	  var	  ju	  ett	  demokratiskt	  val.	  
	  
Styrelsen	  försökte	  då	  få	  med	  Bertil	  Forsberg	  att	  samarbeta,	  där	  två	  personer	  från	  
styrelsen	  och	  han	  gemensamt	  skulle	  fortsätta	  att	  ta	  kontakt	  med	  Fortum	  och	  arbeta	  fram	  
ett	  avtal,	  men	  det	  svar	  styrelsen	  fick	  var	  att	  antingen	  skulle	  han	  ha	  hand	  om	  allt	  själv	  och	  
ha	  all	  kontroll	  eller	  också	  blev	  det	  inget.	  	  
Med	  det	  svaret	  ansåg	  sig	  styrelsen	  inte	  kunna	  ta	  ett	  beslut	  där	  styrelsens	  ledamöter	  
hade	  fullt	  ekonomiskt	  ansvar	  och	  Bertil	  Forsberg	  all	  makt,	  samtidigt	  som	  det	  inte	  fanns	  
några	  pengar	  i	  föreningen,	  eftersom	  endast	  styrelsens	  ledamöter	  i	  det	  läget	  var	  
medlemmar	  och	  det	  var	  långt	  till	  beslut	  att	  börja	  gräva	  för	  kanalisation.	  	  
	  
I	  det	  läget	  deltog	  Sunne	  kommuns	  representanter	  Erik	  Larsson	  och	  Kristina	  Lundberg	  
på	  styrelsens	  möte	  (bilaga	  2	  ),	  som	  kom	  fram	  till	  att	  styrelsen	  skulle	  kalla	  till	  en	  
extrastämma	  och	  föreslå	  en	  stadgeändring	  att	  bestämma	  föreningens	  område	  (vilket	  
inte	  var	  preciserat	  i	  stadgarna	  ännu),	  som	  släppte	  Folkesgården	  (förutom	  två	  fastigheter	  	  
som	  ligger	  på	  andra	  sidan	  ett	  vattendrag	  och	  inte	  omfattades	  av	  Fortums	  arbete,	  vilket	  vi	  
sanktionerade	  hos	  Länsstyrelsen	  innan	  beslutet	  togs)	  och	  gav	  den	  byn	  möjlighet	  att	  
starta	  en	  egen	  förening	  och	  kunna	  ta	  det	  fördelaktiga	  bud	  som	  Bertil	  Forsberg	  enligt	  
egen	  utsago	  hade	  förhandlat	  fram.	  Styrelsen	  trodde	  på	  hans	  ord	  och	  ville	  ge	  byn	  en	  
chans	  att	  vinna	  på	  att	  utnyttja	  tillfället	  tillsammans	  med	  Fortum.	  
	  
Styrelsen	  har	  senare	  av	  Fortum	  fått	  erfara	  att	  det	  aldrig	  fanns	  något	  muntligt	  avtal,	  ej	  
heller	  något	  samarbete.	  (bilaga	  6)	  Dessutom	  skrev	  boende	  i	  Folkesgården	  på	  ett	  papper	  



där	  de	  ville	  bli	  kunder	  till	  VÄN	  i	  stället	  för	  att	  bilda	  en	  förening	  tillsammans	  med	  Bertil	  
Forsberg.	  
	  
Efteråt	  har	  vi	  också	  kunnat	  konstatera	  att	  den	  dragning	  som	  föreningen	  har	  kommit	  
fram	  till,	  efter	  mycket	  jobb	  med	  markägare	  (både	  de	  som	  ska	  ha	  fiber	  själva	  och	  sådana	  
som	  låter	  föreningen	  dra	  kanalisation	  genom	  sin	  mark	  utan	  att	  vilja	  ha	  fiber)	  har	  lett	  till	  
ett	  billigare	  alternativ	  för	  alla	  medlemmar	  även	  om	  föreningen	  skulle	  dragit	  rören	  
tillsammans	  med	  Fortum,	  t	  o	  m	  med	  det	  förslag	  som	  Bertil	  Forsberg	  ansåg	  sig	  ha	  
förhandlat	  fram	  i	  ett	  tidigt	  skede.	  Likaså	  har	  det	  blivit	  billigare	  för	  alla	  som	  har	  valt	  fiber	  
via	  föreningen.	  Föreningen	  har	  gjort	  en	  mer	  ekonomisk	  dragning	  av	  kanalisationen	  än	  
om	  man	  arbetat	  på	  det	  sätt	  som	  Bertil	  Forsberg	  föreslog.	  
	  
Bifogat:	  	  

• Stadgar	  för	  Västra	  Ämtervik	  Norra	  Fiberförening	  ek	  för	  (bilaga	  1)	  
• Protokoll	  mars	  2012	  –	  styrelsemöte	  och	  extrastämma,	  samt	  3	  kommentarer	  på	  

föreningens	  hemsida	  av	  boende	  i	  Västra	  Ämtervik	  Norra	  Fiberförenings	  område	  
(bilaga	  2)	  

• Protokoll	  maj	  2013	  –	  extra	  stämma	  inför	  grävstart,	  där	  mötet	  ansåg	  att	  
extrastämman	  i	  mars	  2012	  tog	  rätt	  beslut	  (bilaga	  3)	  

• Protokoll	  årsmötet	  juni	  2013,	  där	  samma	  beslut	  diskuterades	  igen	  då	  Börje	  
Magnusson	  tog	  upp	  frågan	  och	  stämman	  återigen	  ansåg	  att	  stämman	  i	  mars	  2012	  
tagit	  rätt	  beslut	  (bilaga	  4)	  

• Kommentar	  från	  Margaretha	  Hedqvist,	  Hensgård,	  ägare	  av	  fastighet	  som	  ska	  
anslutas.	  (bilaga	  5)	  

• Georg	  Wickberg,	  minnesanteckningar	  (bilaga	  6)	  
• Erik	  Larsson,	  Sunne	  kommun	  (bilaga	  7)	  
• Mailväxling	  mellan	  Bertil	  Forsberg	  och	  Västra	  Ämtervik	  Norra	  Fiberförening	  om	  

att	  bli	  medlem/kund.	  Fråga	  från	  Bertil	  Forsberg	  –	  svar	  från	  Margaretha	  Runvik	  
Wickberg	  och	  styrelsen	  –	  svar	  från	  Bertil	  Forsberg.	  (bilaga	  8)	  

• Info	  på	  hemsidan	  från	  ”möte”	  i	  Grävgruppen,	  som	  ledde	  till	  ett	  styrelsemöte.	  
(bilaga	  9)	  

	  
	  
Stämningen	  är	  svårläst	  och	  svår	  att	  förstådd	  p	  g	  a	  oordning	  i	  alla	  papper.	  En	  serie	  
papper	  försöker	  Bertil	  Forsberg	  bevisa	  att	  de	  hör	  ihop,	  så	  han	  skulle	  få	  stöd	  från	  Erik	  
Larsson	  på	  Sunne	  kommun	  att	  just	  han	  varit	  utvald	  att	  åka	  på	  mötet	  med	  Telia,	  innan	  
Västra	  Ämtervik	  Norra	  fiberförening	  bildats,	  när	  situationen	  var	  att	  alla	  som	  deltog	  på	  
mötet	  fick	  information	  om	  mötet	  av	  Erik	  Larsson,	  vid	  ett	  informationsmöte	  för	  hela	  
bygden/Sunne	  kommun.	  	  
Dokument	  daterade	  innan	  18	  februari	  är	  inte	  relevanta	  för	  stämningen.	  
	  
Kisterud	  2013-‐10-‐10	  
Styrelsen	  för	  Västra	  Ämtervik	  Norra	  Fiberförening	  ek	  för	  
	  
	  
	  


