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Västra Ämtervik Norra Fiberförening 
 

Styrelsen i Västra Ämtervik Norra Fiberförening Ek. För har vid flertalet 
tillfällen, vänt sig till Sunne kommun för rådgivning vid utformning och 
fastställande av föreningens stadgar och där till gällande verksamhetsområde. 
Föreningen har rådfrågat kommunen och andra myndigheter för att säkerställa 
att de beslut om föreningens verksamhetsområde som fattats, är förenliga med 
berörd lagstiftning samt övriga bestämmelser som berörda myndigheter har. 

Frågorna som uppkommit har bestått i: 
- Huruvida trakten Folkesgården kan exkluderas från Västra Ämtervik 

Norra Fiberförenings verksamhetsområde samt att Folkesgården kan 
ges möjlighet att bilda egen ekonomisk förening. 

- Kommunens anslutningspunkt för båda ovanstående områden. 
Kommunens bedömning av ärendet är att trakten Folkesgården kan bilda egen 
ekonomisk förening utan att det för den skull leder till fördyrande kostnader för 
fastighetsägarna inom området Folkesgården. Både Västra Ämtervik Norra 
Fiberförening och en eventuell separat förening för trakten Folkesgården 
kommer ha möjlighet att ansluta sina respektive fibernät till kommunens 
anslutningspunkt i Västra Ämtervik. 
Kommunen har också framfört till Västra Ämtervik Norra Fiberförening Ek. 
För. att föreningen har möjlighet att erbjuda anslutning till föreningens nät till 
fastighetsägare utanför föreningens verksamhetsområde (t.ex. fastigheter i 
trakten Folkesgården), genom att dessa fastighetsägare blir kunder till 
föreningen. Därmed kan fastighetsägarna i Folkesgården skaffa sig tillgång till 
en bredbandsuppkoppling på två olika sätt. En skillnad mellan en kund till 
föreningen och en medlem är således att en kund inte är röstberättigad på 
föreningens stämma. I hänseendet att som fastighetsägare beredas tillgång till 
ett höghastighetsbredband är det dock ingen skillnad alls mellan att vara 
medlem eller kund. 
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Ytterligare upplysningar kan ges om så önskas. 
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Erik Larsson 

IT-chef 


