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E

klångens Bredband ekonomisk förening bildades, den 18 augusti
2006, av femtiofyra bybor. Det konstituerande mötet hölls på Flättorps magasin.

Föreningen kom till därför att eklångenborna insåg att de själva måste
bygga ut bredbandsnätet om de någonsin skulle få riktigt bredband till byn.
De förstod att ingen annan – varken kommunen, staten eller kommersiella
krafter – skulle bygga ut nätet.
Möjligheten för eklångenborna att få riktigt bredband uppstod då Vattenfall, senvintern 2006, kom till Eklången för att gräva ner sina elledningar.
Eklångens Byalag tog då chansen att samförlägga fiber med Vattenfall och
på det sättet få ner priset för projektet. För att finansiera projektet tog byalaget initiativet till bildandet av Eklångens Bredband ekonomisk förening.
Den 20 december 2007 var fibernätet och sammankopplingen till stadsnätet klart.
Eklången hade skaffat sig ett riktigt bredband med uppkopplingshastigheter på mellan 2–100 Mbit/sek. Garanterad hastighet i bägge riktningar.
Hela projektet var från början ett vågspel med många osäkra faktorer och
uppdykande problem som styrelsen tvingats lösa efterhand. Under första
året saknades t.ex. pengar för inköp av rör, samförläggningskostnader och
andra utgifter. Endast tack vare att Vattenfall och rörleverantören byNet
gav generösa krediter kunde arbetet fortsätta. Först när föreningen bildats,
och sedan medlemmarna betalt sina andelar, kunde föreningen i sin tur
betala fordringsägarna.
Samtidigt med svårigheterna har arbetet stärkt sammanhållningen i byn,
många bybor har fått nya vänner och byn har visat vad man kan åstadkomma med gemensamma krafter.

2000–2004

Det motsvarade 165 000 kronor per fastighet i
Eklången.

”BREDBAND TILL ALLA”
Hösten 1998 tillsatte regeringen en utredning,
IT-infrastrukturutredningen, för att se över
behovet av bredbandsstöd i Sverige. När utredningen presenterades fastställdes att 5 Mbit/s var
den kapacitet som behövdes för riktigt bredband.

13 sept

Eklångens byalag sänder ett brev till kommunstyrelsens vice ordf. Jörgen Danielsson och
hemställer om att bredbandsutbyggnaden även
ska omfattar Eklången.

22 sept

I mars år 2000 presenterades regeringens ITproposition – ”Ett informationssamhälle för
alla” (prop. 1999/2000:86) som kompletterades
med tilläggspropositionen för 2004 samt förordning (2004:619) om ”stöd till kommuner för
etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt”.

Notis i Eskilstuna-Kuriren: ”Eklången vill också
ha bredband”

10 nov

Kommunen arrangerar ett möte i stadshuset om
”Bredband i glesbygd”. Eklångens Byalag deltar
och agerar på mötet. Inga löften utfästes utom
att ett nytt möte skulle ordnas.
Byalaget etablerar regelbunden information
med en väggtidning på anslagstavlan som döps
till ”Brädbandet”. Väggtidningen heter ”Brädbandet informerar”.

Staten satsade 8,2 miljarder kronor på att bygga
ut bredbandsnätet i Sverige. Pengarna skulle fördelas via Länsstyrelserna ut till kommunerna.
Flera eklångenbor intresserar sig för bredband
och agerar var för sig för ADSL och andra både
kollektiva och individuella lösningar.

2005
8 dec

lag ut med en enkät till Eklångens cirka 250 teleabonnenter, och frågade hur många som var beredda att betala för ADSL via Telia. Vi lyckades
få ihop cirka tjugofem intresserade. Telia ansåg
dock att det inte var kommersiellt lönsamt.
Enskilda personer tog kontakt med Eskilstuna
Energi & Miljö AB om bredband och Eskilstuna Energi & Miljö gjorde motvilligt en kostnadsberäkning. Enligt offerten skulle det kosta
2 500 000 kronor exkl. moms att få bredband
via fiber i anslutning till stadsnätet i Ärla.

”Eskilstuna lovar bredband till alla till nästa
sommar” lyder rubriken i Eskilstuna-Kuriren.
Tidningen skriver att Sörmlands invånare, som
ännu inte har tillgång till bredband, nu ska få
bredband via radiolänk genom ”Bredband15”.
Utbyggnaden ska vara färdig under 2006 och
upphandlingen av vem som ska ansvara för utbyggnaden ska var klar under nästa vecka. Alla
ska få bredband, sägs det i artikeln, och vd för
Eskilstuna Energi & Miljö AB, Ingrid Bahlenberg, säger ” Inte 99 procent utan 100”.

2004 gick några medlemmar i Eklångens Bya-

Mitten
av dec

I december tecknade Regionförbundet avtal
med det engelska bolaget Simply Broadband
och det svenska SB Broadband. Bredbandet ska
byggas ut med s.k. wimaxteknik.
Utbyggnaden uppskattas kosta 56 miljoner varav staten ska stå för 24,6 miljoner kronor och
länets kommuner med 2,6 miljoner. SB Broadband skulle stå för resten.

2006
1 febr

Vattenfall planerar att gräva ner elledningarna
i Eklången. Mikael Bermans enträgna bearbetning av energibolaget har givit resultat.
Eklångenborna står därmed inför ett val. Ska vi
passa på att lägga ner fiberrör i Vattenfalls ledningsnät eller ska vi vänta på Regionförbundets
radionät?

Eskilstuna-Kuriren 22 sept. 2004

2

Vi är några som inser att detta är chansen att
kunna få riktigt bredband till Eklången och
börjar agera.

12 mars

Byalagets årsmöte
Byalaget diskuterar om att samförlägga fiber.
Inbjudna: Representanter från byNet (Kai
Huumonen), Eskilstuna kommun, (näringslivssekreteraren Mikael Jonsson), SB Broadband
(Mathias Randell).

Vattenfall ska gräva sträckan Sjöstugan–Eklångens Gård (3 km) under våren och sommaren.
Arbetsgrupp med tre personer utses: Mario
Matteoni, Mats Önnesjö, Marcus Gindemo.
Byalagets ordförande Tommy Eklånge deltar
aktivt i arbetet.

30 mars

Byalagets öppna styrelsemöte
Inbjudna representanter från Vattenfall är Torleif Hjort och Thomas Josefson. Från Eskilstuna Energi & Miljö kommer Robert Berlin
och från byNet Kai Huumonen.

Arbetsgruppen knyter till sig Gisela Rönning
som bor utefter den nya sträckan. Eftersom
byalaget saknar pengar för den nya etappen blir
det bråttom att bilda en ekonomisk förening för
finansieringen.

19 maj

Arbetsgruppen har kallat alla inom det nya området till ett möte hos Gisela. Alla närvarande är
med på att vi fortsätter samförläggningen.

5 juni

Arbetsgruppen och byalagets styrelse ordnar ett
öppet tältmöte på midsommarängen mittemot
Sågen. Ett 50-tal eklångenbor kommer.
Kai Huumonen, byNet, presenterar en utbyggnadsplan med ungefärliga kostnader. byNet är
ett företag som arbetar för att hjälpa landsbygden att få bredband via fiber. Företaget säljer
rör och fiber och ger support till ekonomiska
föreningar på landsbygden.

Beslut om samförläggning under förutsättning
att byalaget får kommunalt bidrag för kostnaderna.
Vattenfall ger oss ett pris på 10 kronor per meter
för samförläggning.

18 apr

Arbetsgruppen träffar kommunstyrelsens vice
ordf. Jörgen Danielsson och näringslivssekreteraren Mikael Jonsson på stadshuset.

Vi delar ut en intresseanmälan för ekonomisk
förening.
Projektgrupp utses: Lennart Alström, Tommy
Eklånge, Marcus Gindemo.

Byalaget får löfte om att få 60 000 kronor utfärdat som tjänsteärende.
Därmed har byalaget råd att samförlägga Sjöstugan–Eklångens Gård med Vattenfall och
hinna bilda en ekonomisk förening till nästa år
då Vattenfall kommer tillbaka.

19 apr

Byalaget skickar en skrivelse till kommunen
med formell ansökan om bidrag.

8 maj

Byalaget får formellt besked från kommunen
om engångsstödet på 60 000 kronor.

9 maj

Vattenfalls grävningar är igång då de plötsligt
kommer på att de under sommaren även ska
gräva sträckan Åstugan–Fiskartorp (+ 4 km).
Till detta saknar byalaget pengar men vi väljer
ändå att fortsätta.

Tommy Eklånge jobbar med
den gröna fiberslangen.
Våren och sommaren 2006
lade Tommy ner mycket
arbete på att få samförläggningen med Vattenfall att
fungera.
Till höger: Kaj Malmberg
och Vattenfalls entreprenörer
gräver och rullar ut fiberslangen.

byNet levererar rör på kredit.

Juni

Arbetsgruppen förbereder bildandet av ekonomisk förening genom att rekrytera styrelsekandidater, snickra på stadgar, bedriva information,
förbereda det konstituerande mötet, arbeta för
att få in intresseanmälningar m.m. En viktig
uppgift är att informera om vad bredband är och
vad det betyder för bygden.

18 juni

52 fastighetsägare intresserade av ekonomisk
förening.
Samförläggningen Åstugan – Fiskartorp (4 km)
går på kredit eftersom pengar saknas. byNet levererar rör, Vattenfall gräver och vi samförlägger
rör. Både byNet och Vattenfall ger oss kredit.
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4

19 juli

Eskilstuna-Kuriren: ”Eklångenborna fixar eget
bredband”. ”Nu gräver Eklången för eget bredband. Till vintern hoppas de på anslutning till
stadsnätet”.

20 juli

Arbetsgruppen träffas i Grindstugan för att
förbereda det konstituerande mötet: Förslag till
styrelsekandidater, dagordning, förslag till stadgar, informationsmaterial m.m.

3 aug

Sörmlandsbygden: ”Arbetar för bättre uppkoppling”

26 sept

– De som bor och verkar på landsbygden får nu
chansen till att ha samma service som de som
bor i tätorten, säger regionförbundets förbundsdirektör Göran Norberg enligt meddelandet.
Enligt tidigare uppgifter skulle Bredband15 ha
varit klart i hela Sörmland i slutet av augusti
2006. Denna tidpunkt har dock successivt flyttats framåt och är nu fastställd till mitten av
november.

”Bybor beredda att satsa 20 000 kronor var på
fiber”

18 aug

Byalagsmöte i Flättorps magasin. Eklångens
Bredband ekonomisk förening bildas av 54
närvarande.
Styrelse o projektgrupp väljs. Byalagets arbetsgrupp upplöses och ledamöterna Gisela
Rönning, Mario Matteoni, Marcus Gindemo
övergår i styrelsen. Tillkommer Sven-Åke
Ewert, Kaj Malmberg, Lars Nilsson, Kristina
Gyllengahm-Eriksson, Rune Rönning.
Mats Önnesjö blir adjungerad ledamot.
Projektgruppen utses av mötet. Kaj Malmberg
väljs till ordförande.

8 okt

Styrelsemöte nr 5. 54 medlemsansökningar

28 okt

Styrelsemöte nr 6. 60 medlemsansökningar
Projektgruppen fick i uppdrag att ta fram en
arbetsplan inför etapp II.

1 nov

Möte med byNet om fortsatta krediter på rör.
Vi får fortsatt kredit.

6 nov

Kaj, Marcus, Mats och Lennart träffar Eskilstuna Energi & Miljö för att diskutera anslutning
till stadsnätet.

18 nov

Styrelsemöte nr 7. 55 godkända medlemsansökningar

Blanketter för medlemsansökan delas ut.

27 aug

Styrelsemöte nr 1. Konstituerande styrelsemöte.
Styrelsemöte nr 2. 30 medlemsansökningar

10 sept

24 sept

De 20 000 kronor som vi sökt från Rekarnestiftelsen har kommit in på föreningens konto.

16 dec

55 godkända medlemsansökningar har kommit
in. Vi sänder ut julhälsning och inbetalningskort
för medlemsavgiften till medlemmarna. EBef:s
nya logotyp, ritad av Stig Olofsson, pryder för
första gången föreningens handlingar.

20 dec

Möte med kommunstyrelsens vice ordförande,
Jimmy Jansson, stadshuset. Närvarande: Jimmy

Styrelsemöte nr 3. 44 medlemsansökningar
Gränsen för föreningens ansvarsområde fastställs. (Se nedan.)
Styrelsemöte nr 4. 45 medlemsansökningar.

Gränsen för föreningens ansvarsområde
fastställd den 10 september 2006.

En pressinformation från Regionförbundet
Sörmland, berättar att trådlöst Bredband15
börjat levereras till den sörmländska befolkning
som inte haft tillgång till bredband på det traditionella sättet.

Jansson, Sven-Åke Ewert, Mats Önnesjö och
Mario Matteoni.
Jimmy Jansson är nytillträdd politiskt ansvarig
för kommunens bredbandsutbyggnad fr.o.m.
nyåret 2007. Han tar alltså över uppgifterna
efter Jörgen Danielsson som gått till landstinget.

2007
7 jan

Styrelsemöte nr 9. 64 medlemmar har betalt
medlemsavgiften 500 kronor.

14 jan

Styrelsen går igenom kalkyler och ekonomisk
plan som ska presenteras för medlemmarna på
möte den 3 februari.

Lennart gör kalkyler för Nyckelbro, Grönlund,
Söräng och Kvarntorp som vill ansluta sig men
som ligger utanför vårt egentliga område.

3 mars

Styrelsemöte nr 12 Antal medlemmar 62. Styrelsen håller expedition för avtalstecknare på
Flättorps kontor. Sista dag för att lämna in avtal.
55 medlemmar har skrivit på och förbinder sig
att betala 35 000 kronor (inkl. moms).

6 mars

Vattenfall meddelar att de ändrat sina planer
och inte ska påbörja grävningarna i Eklången
förrän om ett år d.v.s. våren 2008.
Uppehållet kommer mycket olämpligt eftersom
vi just håller på att samla in pengar för projektet.
Vill medlemmarna betala nu för något de inte
får förrän om ett år?

Vi konstaterar att minst 50 medlemmar måste
satsa minst 25 000 kronor var för att vi ska klara
ekonomin.

25 jan

Debattartikel i EskilstunaKuriren: ”Det bidde
inget bredband i Eklången” syftande på att
ingen i Eklången ännu sett till något radioburet
”bredband”.

28 jan

Styrelsemöte nr 10. Planering för mötet den 3
februari.

3 febr

Medlemsmöte i Eklångens Bredband ekonomisk förening.

Vi skriver brev till Vattenfalls ledning och ber
dem ta upp grävningarna 2007. Ett uppskjutande skulle äventyra vårt projekt, skriver vi.
Vi sänder ut fakturor till alla som skrivit på
avtal. byNet ger oss fortfarande kredit på sina
arbeten eftersom föreningen ännu inte har några
pengar.
Eskilstuna-Kuriren: ”Klart för bredband i Eklången. Hoppas på anslutning till stadsnätet
inom ett år.”

31 mars

Styrelsen har lagt upp projektet i tre etapper:
I.

”SB Broadbands dåliga ekonomi var känd för
Regionförbundet” meddelar Eskilstuna-Kuriren.

Samförläggning med Vattenfall av fiberrör
i hela Eklången + egna grävningar där Vattenfall inte gräver.

3 apr

”Skattepengar bekostade Broadbands lyxmiddagar” är dagens rubrik i Eskilstuna-Kuriren.

II. Inblåsning av fiber och koppling till alla
medlemsfastigheter i hela Eklången.

18 apr

Styrelsemöte nr 14. Vi skriver brev till kommunstyrelsen och ber om stöd för vårt projekts
etapp III.

III. Sammanbindning av Eklångens nät med
stadsnätet via Ärla.

Medlemmarnas pengar kommer antagligen inte
räcka till anslutningen till stadsnätet.

Alla medlemmar ska betala 10 000 kronor för
etapp I.
Minst femtio fastighetsägare ska betala ytterligare 25 000 kronor för etapp II för att kalkylen
ska gå ihop. Allt inklusive moms.

Utan, etapp III, sammanbindning med stadsnätet, är vårt nät värdelöst. Samtidigt har vi inte
finansierat denna etapp, utan litat på stöd från
stat och kommun för denna.

20 apr

Vi får besked från Vattenfall att de ändrat sig
ännu en gång och alltså ska fortsätta grävningarna 2007. De säger att det är vårt brev som fått
dem att ändra planerna.

Lennart har arbetat fram kalkyler för projektet
och styrelsens ekonomiska plan antas av mötet.

3 maj

Kommunstyrelsens vice ordf. Jimmy Jansson är
inbjuden till mötet och lovar att stödja projektet.

Vi tar in offerter från olika firmor på rör, skarv,
kopplingar, skåp, nodhus, switchar och elanslutningar.

9 maj

Styrelsemöte nr 15. 64 medl. har skrivit på etapp
I, 53 har skrivit på etapp II.

Etapp III fortfarande ofinansierad. Här räknar
vi med statens och kommunens stöd eftersom
etappen är ett ortssammanbindande nät.

18 febr

Styrelsemöte nr 13. 60 har skrivit på etapp I, 52
har skrivit på för etapp II.

Avtal för etapperna I och II finns att skriva på
under mötet och sänds ut till alla medlemmar.

50 medlemmar har betalat etapp I, 2 har betalat
etapp 2.

Styrelsemöte nr 11. Antal medlemmar 62. 30
har skrivit på avtal.

46 har betalat in årsavgiften. 4 medlemmar har
hoppat av.
Vi kan äntligen betala byNets liggande fakturor.

Beslut om att Stålboga kopplas på vårt nät.

5

6

10 maj

Vi sänder ut offertförfrågan till olika rörföretag.

23 maj

Styrelsemöte nr 16. Offerter på kablage har
börjat komma in.

29 maj

11 juni

11 juli

Styrelsemöte nr 17. Styrelsen väljer materielleverantörer utifrån inkomna offerter.
Möte med Vattenfall och ATS som Vattenfall
lejt för grävningarna. Närvarande Torleif Hjort
och Anders Lundin från Vattenfall, Anders
Nilsson ATS samt Kaj, Lars, Marcus, Mario,
Mats, Lennart och Tommy.

1 juni

Vi beslutar om grävföretag för våra egna grävningar

Vi skriver brev till regeringen och vill ha skattereduktionen förlängd till 2008.

SB Broadbands konkurs är ett faktum.

23 juli

Vi tar in offert på fiberblåsningen. Anbud senast
20 augusti.

6 aug

Styrelsemöte nr 22. Genomgång inför informationsmötet den 11 augusti.

11 aug

Informationsmöte på Flättorps magasin. Cirka
50 deltagare.
Programmet tar upp följande:

Lasse och Lennart sköter inköp av kablage.
Möte med kommunstyrelsens vice ordf. Jimmy
Jansson ang. vårt brev till kommunstyrelsen den
18 april. Jimmy Jansson kan inte utfärda pengar
nu men lovar återkomma i november. Han lovar
oss 500 000 kronor för etapp III. Pengarna ska
vi få efter årsskiftet ur den nya kommunbudgeten.

25 juni

Styrelsemöte nr 19. Möte med ordföranden för
Eskilstuna Energi & Miljö, Ann-Sofie Wågström samt projektansvarige Robert Berlin.

27 juni

Vi granskar offerter för grävningen för de grävsträckor som Vattenfall inte gräver.
Beslut om vilka som ska gräva.

4 juli

”Bredbandsbolag nära konkurs – ber kommunen
om pengar” meddelar Eskilstuna-Kuriren. Det
handlar inte om oss utan om SB Broadband.

10 juli

Styrelsemöte nr 20. 64 har betalat etapp I. 49
har betalat etapp II.

Styrelsemöte nr 21.

5 aug

Styrelsemöte nr 18. Vi har tagit fram särskilda
avtal för Nyckelbro, Grönlund och Söräng.

12 juni

”Bredbandet slocknar i glesbygden” står det i en
rubrik i Eskilstuna-Kuriren.

Vad har hänt sen sist?, Hur går bredbandsutbyggnaden?, När får vi riktigt bredband?,
rördragningen i Eklången, aktuella och planerade grävningar, sammankopplingen med
Stålboganätet, anslutningar utanför området,
fiberdragning i rören, sammankopplingen med
stadsnätet, vad kan stadsnätet erbjuda?, när blir
alltsammans klart?, hur använder styrelsen föreningens pengar?

12 aug

Nytt brev till regeringen om att vi vill att skattereduktionen ska förlängas ännu ett år.

14 aug

Brev till Eskilstuna Energi & Miljö om möte
ang. avtal om sammanbindningen med stadsnätet.

16 aug

Eskilstuna-Kuriren: ”SB Broadband fungerade
inte för oss i Eklången”. Insändare med anledning av att en insändare från Julita tyckt att vi
inte ska gnälla utan satsa på radioburet nät.

21 aug

Möte med ledningen för Eskilstuna Energi &
Miljö. Förslag till avtal diskuteras.

Styrelsen tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Jimmy Jansson på trappan till Skogshyddan hemma hos Mats Önnesjö. Alla ser glada
ut eftersom Jimmy Jansson lovat bidra med 500 000 kronor till projektet.
Bakre raden, från vänster: Mats Önnesjö, Marcus Gindemo, Sven-Åke Ewert.
Främre raden: Kristina Eriksson-Gyllengahm, Kaj Malmberg (sittande), Mario
Matteoni och Jimmy Jansson. Saknas på bild: Gisela Rönning (som tog fotot),
Lars Nilsson och Rune Rönning.
Överläggning 25 juni med ledningen för Eskilstuna Energi & Miljö AB hemma hos Sven-Åke Ewert. Marcus pekar ut anslutningspunkter till stadsnätet.

Styrelsemöte nr 23. Genomgång av offert från
EE&M. Grönlund och Söräng accepterar avtalen.
Styrelsemöte nr 24. 68 medlemmar har betalat
etapp I, 59 etapp II.

gräver dit fram och tvingas bryta upp asfalten på
denna plats.

3 okt

Styrelsemöte nr 25. Beslut om fiberblåsare:
Eltel.
Beslut om att inköpa ett stort paket knäckebröd
och två tuber mjukost som styrelsen får äta på
under mötena. Eftersom styrelsemötena börjar
kl. 18.00 har en del inte hunnit äta. Flättorp
håller med kaffe.

Allt funkar. Vi har också märkt upp rören i skåpen med fastighetsnummer och ägare.
Gisela Rönning och Anny Bergenvass gör samma jobb på ”sin sida”, Åstugan–Fiskartorp.

7 okt

Därför måste vi bli klara med bredbandsnätet
innan dess.
Eskilstuna-Kuriren: ”Regeringen slopar skatteavdrag för hushåll som gräver eget bredband.
Kamp mot klockan för bredbandsföreningar i
Sörmland”.

Eltel börjar arbetet vecka 41 med att blåsa fiber
från noden till Eklångens Gård–Sjöstugan samt
Åstugan–Fiskartorp, d.v.s. de sträckor där det
ligger 16/12-slang.

Avtal med Eltel är klart.
Nodhuset är klart och på plats. Anders Filling
och Marcus har byggt det.
Avtal med Vägföreningen i Ärla är klart. De vill
vara med vid återställande av vägbanan innan
asfaltering i vår.

21 okt

Styrelsemöte nr 27 och 28. 60 st har skrivit på
etapp I och II. Vi beställer CPE-boxar.

31 okt

Avstämningsmöte med Eltel Networks på
Flättorp. Närvarande: Kenny Billström Eltel
Networks, Lars Nilsson, Marcus Gindemo, Fred
Hallberg, Mario Matteoni.

Vi träffar samtidigt Roger Simonsson från Eskilstuna Energi & Miljö i Ärla.
EE&M:s skåp står vid Trädgårdsvägen–Tunavägen vilket blir anslutningspunkten.
Vi ansluter till EE&M:s 2-parsrör, 30 meter
söder därom, mittemot huset Tunavägen 49. Vi

Styrelsemöte nr 26. Avtalet med EE&M är klart.
Grävning och rörläggning kommer att vara klart
31 oktober. Hasse Öhrn har bett Lasse gräva
några sträckor i Eklången. Lasse kommer att
gräva direkt åt EBef och inte via Hasse Öhrns
Gräv AB.

Vi får besked om att skattereduktionen ska upphöra vid årsskiftet 2007/2008.

Möte med Kenny Billström, projektansvarig
hos Eltel Networks och Lasse Nilsson, Gisela
Rönning, Marcus Gindemo och Mario Matteoni från Eklångens Bredband.

Fred Hallberg, Mario Matteoni, Gunnel Ewert
och Gunlög Hallberg provblåser rören på
sträckan Grindstugan–Sjöstugan, samt Eklångens gård och ”Bostäderna”.

Eltels uppgifter och ansvar reds ut.

4 okt

Fred Hallberg har börjat mäta upp alla kabel-,
rör och fibersträckor.
Dokumentationen syftar till att ha jämförelsematerial när Vattenfall och övriga entreprenörer

Mötet den 11 augusti samlade, trots det fina sommarvädret, cirka 40 deltagare. Några av dem ser du på bilden.
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kommer med sina fakturor. Det är också bra att
ha en dokumentation för framtida arbeten. Fred
går också med fiberblåsarna och övervakar deras
arbete.
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4 nov

Styrelsemöte nr 29. Diskussion om skattereduktionen.

6 nov

Träff med Eltel, EE&M och AT Installation.
Deltagare: Lars Thorsén AT Installation, Roger
Simonsson och Bengt Ståhl EE&M, Kenny
Billström Eltel, Kaj Malmberg, Marcus Gindemo, Sven-Åke Ewert EBef. Mötet ska reda ut
ansvarsfördelning och logistik mellan de olika
entreprenörerna.

11 nov

Styrelsemöte nr 30.

12 nov

Fiberblåsningen strular. Maskiner går sönder
och måste lämnas till lagning. Fiberblåsarna far
hem. En del stopp, bl.a. på den långa sträckan
mot Fiskartorp.
Vi skriver till Jimmy Jansson på kommunen
och efterlyser information om de bidrag för
etapp III som vi blivit lovade. Vi får svar att
utbetalningen komplicerats på grund av att de
gamla statliga stöden upphört och att den nya
regeringen inte infört några nya samt av en del
formella skäl. Utbetalningen kan därför bli senare än beräknat.

15 nov

17 nov

All lösfiber inblåst. 41 fastigheter är nu klara.
Återstår de fastigheter som ska ha 48-fibern.
Blåsningen till Ärla, som också genomfördes i
dag, fungerade utmärkt och gick helt friktionsfritt. Ett problem är att maskinen för blåsning
av den övriga 48-fibern fortfarande är på lagning
och antagligen inte är klar förrän på torsdag.

oss: Kaj, Mats, Gisela och Mario. Vi presenterar
vårt projekt genom samtal, i en informationsfolder, ett bildspel, kartor m.m. Får relativt god
uppmärksamhet.

21 nov

Svetsningen i skåp och nod fortsätter. I veckan
kommer man att svetsa från Ärla till skåpen mot
Flättorp för att Eskilstuna Energi & Miljö ska
kunna börja sitt jobb.
Fred gör en viktig insats för att vårt projekt ska
kunna bli klart till årsskiftet.

25 nov

Styrelsemöte nr 31.

28 nov

Det fortsätter att strula med fiberblåsningen.
Upp till Skogshyddan tog blåsningen en hel
dag och man var tvungen att gräva på sex olika
punkter för att klara det hela.
Svetsningen pågår, men idag var det bara en
man som jobbade med den.
Enligt Fred har man inte heller blåst färdigt
mellan skåpen utefter sjösidan och upp mot
Åstugan. Fortsätter det så här så blir vi inte klara
i tid, säger Fred.

29 nov

Strulet med fiberblåsningen fortsätter, enligt
dagens rapport från Fred.
Mycket jobb återstår med att blåsa fiberkabel
mellan skåpen. Problemet är antingen valet av
fiberkabel till 16mm-slangen eller så är inte blåsutrustningen lämplig .
Blåsutrustningen havererade igen så nu vet vi
inte när arbetet kan återupptas.
Skattereduktionen är i fara.

1 dec

Vi deltar på kommunens Demokratidag i stadshuset. Vi ser det som en möjlighet att informera
politikerna om vårt projekt. Medverkande från

Till höger: Medlemmarnas arbete var en viktig del i projektet. Här täcker Patrik Goude och
Bosse Jacobsson fiberröret.
Nedan: EBef deltog på kommunens Demokratidag i stadshuset. Vi ställde ut kartor, visade
ett bildspel, delade ut en broschyr och passade på att berätta för politikerna om vårt projekt.
Här samtalar Mats Önnesjö och Mario Matteoni med Geert Gustavsson till vänster medan
Kaj Malmberg ordnar i bakgrunden.

Det förefaller som om att de 75 miljoner som
alliansregeringen anslagit som stöd för samförläggningsprojekt endast ska kunna sökas för
projekt som startar efter årsskiftet.

Det skulle innebära att vi inte kan få del av de
statliga bidragen. Vi skriver till departementet
och infrastrukturminister Åsa Torstensson och
frågar om vi kan få stöd eftersom vi satsat på
just samförläggning och då det gamla stödet är
slopat.
Vi har rekvirerat en tavla från EE&M som
visar hur CPE-boxen, router, telefondosa för
IP-telefoni och ethernetkabel samverkar. Tavlan
visades på julmarknaden i Eklången. Kaj och
Marcus var på plats för att förklara de tekniska
detaljerna.

3 dec

Svetsarna Lars och Anders från Eltel har svetsat
4 fastigheter. De fortsätter under morgondagen
men den ene är borta på annat jobb onsdag och
torsdag och den andre är ledig torsdag-fredag.

vägskälet Bråten–Sundtorp. De börjar blåsa mot
Sjöstugan och om de hinner sedan mot Rönning.
På tisdag kommer svetsarna och då blir det fullt
jobb för dem.

7 dec

I dag på eftermiddagen kom han på att han inte
klarar slangdimensionen.
Men blåskillarna från Eltel kommer på måndag
för att blåsa det de klarar av med sin utrustning.

9 dec

Styrelsemöte nr 32. Efter sträckan Eklångens
Gård – Sjöstugan fattas det fiber i ett antal skåp.
När fiberblåsarna kommer tillbaka kommer de
att börja med detta så att fler fastigheter kan
kopplas in. 20 fastigheter saknar fiber, 18 fastigheter har fått bottenplattan inmonterad och 14
har fått CPE boxen ditsatt. Fred märker upp
boxarna med id-nummer kopplat till fastighet/
anslutning från EE&M. Marcus skickar in
uppgifter till EE&M vartefter fastigheterna
blir anslutna. Det gamla blåsgänget kommer på
måndag och ny personal i slutet av veckan med
ny utrustning som bättre ska klara blåsningarna.

10 dec

Jan Rundgren, som handlägger vårt bidragsärende på kommunen, säger att kommunen
inte kan betala ut pengar direkt till vårt projekt
eftersom ett sådant förfarande skulle strida mot
kommunallagen och likställighetsprincipen.

Eltel anlitar ett företag som heter ATAB för
blåsningen. Deras blåsaggregat har brunnit och
är på verkstad igen. Ingen vet när den blir färdigreparerad.
Ingen fiber har blivit blåst i dag och knappast
under resten av veckan heller.
Nu börjar det bli kris för skattereduktionen.

4 dec

5 dec

6 dec

Eventuellt kommer en av svetsgubbarna hit och
jobbar på fredag. Om inte så kommer bägge på
tisdag. Fred har hämtat de 64 beställda CPEboxarna på EE&M. Han har också åtagit sig
att hjälpa till med monteringen av dem. Om
blåsgubbar finns inget nytt.
Fred rapporterar: EE&M har idag monterat sin
switch i noden och kopplat upp till Ärla. Små
lampor lyser och blinkar.
Vi får besked om att på måndag 10 december
ska det komma ett par blåsgubbar med en ny
utrustning och de ska börja blåsa från skåpet i

Den entreprenör som skulle hjälpa Eltel på
måndag har hoppat av.

Alternativen är:
1. Att kommunen kan söka pengar ur de statliga
bidrag på 75 miljoner kronor som den nya
regeringen presenterade i höstpropositionen
den 17 september 2007. Detta bidrag ersatte
det gamla statsbidraget som kommuner kunde

Bo Lagerström kliver upp i sin maskin för att ta ett tag med grävningen.
En del skogsröjning blir det också fråga om.
Här arbetar medlemmarna Bosse Jacobsson, Lars Kjellberg och Lars-Erik Karlsson.
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söka bidrag ur. När det gäller det nya statliga
bidraget är det emellertid oklart om kommunen kan söka bidrag för projekt som börjat
före 2008.
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kommer kommunstyrelsen att försöka ge oss del
av de utvecklingssatsningar som finns via landsbygdsutvecklingen och EU. Innan mars 2008
borde kommunen kunna finna någon lösning som
gör att det inte kan överklagas eller skapa politisk
strid om att kommunen enbart gynnar Eklången.
Jan Rundgren på kommunen berättar i telefon
att vi, före jul, ska få ett brev där kommunens
tjänstemän berättar om vad som gäller för utbetalningar till projekt och vad tjänstemännen och
politikerna gör för att vi ska kunna få pengarna.
Han försäkrar att alla – kommunens tjänstemän
och politiker – försöker lösa frågan så att vi ska
få våra pengar men att det kan ta litet tid. Under januari ska kommunstyrelsens AU sammanträda om detta och till den 31/1 ska det finnas
något konkret besked. Han beklagade att vårt
projekt tidsmässigt har hamnat mellan olika
statliga bidragsbestämmelser och i vakuumet
mellan det gamla statliga bidraget och det nya.
Jan Rundgren säger att vi inte behöver skicka någon ny ansökan utan att den gamla räcker.

Skulle det vara så illa kan stödet till oss utvecklas som ett kommunalt landsbygdsutvecklingsbidrag enligt alternativ 2.
2. Vi skulle kunna söka och få bidrag ur detta
nyskapade Landsbygdsutvecklingsbidrag. Problemet med detta är att det tar litet tid att skapa
ett sådant helt nytt bidrag.
Jan Rundgren säger att vi så snart som frågetecknen ovan rätats ut ska få ett brev från kommunen med besked.

12 dec

Nu är det två arbetslag som blåser. Ett av lagen
är från Huskvarna. Allt går bra och idag är två
skåp färdigblåsta och arbetet fortsätter under
kvällen och de jobbar nu med Koppartorp. I
stort sätt är det nu bara Flättorp kvar att blåsa.
De här blåslagen sysslar inte med något annat
än att blåsa fiber. När en maskin går sönder
plockar de fram en ny.

13 dec

All blåsning klar i hela Eklången! Vi kan räkna
med skattereduktionen för föreningens medlemmar.

14 dec

Svar från departementssekreterare Magnus
Axelsson på Näringsdepartementets infrastrukturenhet som säger att vi i Eklången inte kan
tillgodoräkna oss bidrag från det kommande
samförläggningsstödet på 75 miljoner.

17 dec

Tidningen Folket: ”Myndighetssjabbel drabbar
Eklången”.

20 dec

Brev från Ulf Ericsson på kommunledningskontorets ledningskansli, daterat den 18 december. I
brevet framhålls att nya statliga-regionala pengar
kommer att finnas tillgängliga från och med
2008, “Bredband och offentligt stöd 2007-20 13”,
där ingår bland annat kanalisationsstöd (2008),
nytt bredbandsstöd (2009) och landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammets “Förslag till
utvecklingsstrategi inom Leader” är nu ute på
remiss till olika instanser. Eskilstuna kommun
har tecknat en avsiktsförklaring att delta och
medfinansiera projekt inom landsbygdsprogrammet under programperioden 2007–2013.

Med andra ord är vi snuvade på det statliga stöd
som alla andra bredbandsprojekt i Sverige, via
kommunen, tidigare fått del av.
Jimmy Jansson meddelar i ett e-brev att eftersom
kommunen inte kan få del av de statliga stöden

Till höger: Rör och fibrer löper samman i kopplingsskåp där fibern ska svetsas. Svetsningsarbetet sköts av Eltels entreprenörer men här visar Fred Hallberg Joel Rönning på en uppmärkning.
Blåsningen av fibern genom de nedlagda rören. Fred Hallberg och Lars Nilsson leder och
övervakar arbetet för EBef:s räkning.

21 dec

Eskilstuna-Kuriren: ”Eget bredband betalas
dubbelt”

2008
4 jan

14 febr

Vi skickar in det begärda brevet till kommunstyrelsen. I brevet ger vi en historik samt framhåller
att vi söker bidrag för det ortssammanbindande
nätet mellan vår nod och stadsnätet i Ärla.

20 febr

Mats Önnesjö, Sven-Åke Ewert och Mario
Matteoni har ett möte med Ulf Ericsson inne på
stadshuset. Kommunens tidplan för vårt ärende
är följande.

Eskilstuna-Kuriren: ”Bredbandsföreningar blir
snuvade på statligt bidrag”.
”Grävde för tidigt – föreningar missar bredbandsbidrag”.
I artikeln i Kuriren säger chefen för infrastrukturenheten på Näringsdepartementet Hans
Brändström till journalisten Cissi Hedlund att
vi i Eklången inte behöver några bidrag. Enligt
Hans Brändström, är det inte regeringens sak
att stödja bredbandsprojekt som kan bära sig
själva. Det nya stödet ska riktas till områden där
det inte redan finns kommersiella drivkrafter att
bygga bredband, säger han.

• Inlämning av tjänstemannaförslag till kommunstyrelsen den 19 mars.
• Föredragning och genomgång av ärendet på
kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 april.
• Beslut på kommunstyrelsen den 8 april.
• Verkställighet och utbetalning (förutsatt att
vi får pengar) inom 7 till 10 dagar från den 8
april.

4 mars

Styrelsemöte nr 36. Årsmöte beslutas till 14 juni.
Förslag till frågor som ska behandlas av mötet
lämnas senast den 1 maj.

10 jan

Styrelsemöte nr 33.

14 jan

Vi får in en debattartikel som öppet brev i Eskilstuna-Kuriren. Brevet riktar sig till chefen för
infrastrukturenheten på näringsdepartementet
Hans Brändström.

8 apr

Kommunstyrelsen i Eskilstuna beviljar Eklångens Bredband ekonomisk förening 500 000
kronor i bidrag för etapp III, anslutningen till
stadsnätet. (KSKF/2008:99, § 108)

”Var finns marknaden för bredband på landet?”

9 apr

Tidningen Folket har följande notis.

Brevet sänds också till Hans Brändström. Vi får
inget svar.

15 jan

Styrelsemöte nr 34.

6 febr

Styrelsemöte nr 35. Vi söker anstånd med betalningen till EE&M tills vi fått pengar från
kommunen.

13 febr

Vi får ett brev från Ulf Ericsson på kommunen
om att vi omgående måste skicka in en ansökan
till kommunstyrelsen angående bidrag (landsbygdsutveckling) till bredbandsutbyggnad.

Roger Simonsson, Eskilstuna Energi & Miljö AB, visar på skåpet i Ärla där
Eklångens nät kopplas samman med stadsnätet. Lars Nilsson och Kenny
Billström från Eltel lyssnar.

”Bredbandspengar till Eklången
Eskilstuna kommun satsar en halv miljon kronor på att ansluta Eklången till stadsnätet.
Medlemmarna i Eklångens Bredband ekonomisk förening har redan betalat uppemot 35000
kronor var, och föreningen har tidigare fått bidrag från kommunen på knappt 70000 kronor.
Nu beviljas man ytterligare en halv miljon kronor. Tanken är att föreningens medlemmar ska
ges tillgång till stadsnätet via Ärla.
Samtidigt vill kommunstyrelsen att fullmäktige
ger i uppdrag åt kommunledningskontoret att ta
fram riktlinjer för bidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden. ”

10 apr

Styrelsemöte nr 37. Förberedelser till förhandling med Eskilstuna Energi & Miljö om anslutning för Stålboganätet.

27 apr

Styrelsemöte nr 38. Förberedelser för invigning
och årsmötet. Klart med orkester och Jimmy
Jansson.

13 maj

Styrelsemöte nr 39. Förberedelser för invigning
och årsmötet som hålls i Flättorps magasin.

14 juni

Invigning av bredbandsnätet. Årsmöte.
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BREDBAND
FÖR EKLÅNGENS
FRAMTID
MÖTESVERKSAMHET
Eklångens Bredband ekonomisk förening har haft fyra medlemsmöten:
18 augusti 2006 konstituerande möte då föreningen bildades på Flättorps
magasin.
3 februari 2007 då kalkyler och ekonomiska förutsättningar presenterades
och antogs enhälligt. Lokal: Pingstkyrkan Ärla.
11 augusti 2007 då vi höll ett allmänt informationsmöte på Flättorps magasin.
14 juni 2008. Årsmöte, med invigning av nätet. Flättorps magasin.
DATA OM NÄTET
Grävd sträcka totalt: 28 km, varav samförläggning 24,5 km.
Fiberlängd: 32 km
Antal skåp: 19 + noden.
Beräknad totalkostnad: omkring 3 miljoner kronor.
EKONOMIN
Styrelsen har strävat efter att så långt som möjligt minimera utgifterna.
Samtliga entreprenader och upphandlingar – grävarbeten, kablageinköp,
inköp av skåp, fiberblåsning o.s.v. – har tagits in genom anbudsförfarande
där olika leverantörer och entreprenörer tävlat om uppdragen.
Styrelsen lyckades förhandla till sig ett mycket bra avtal med Vattenfall.
För samförläggning (grävning, nedläggning av rör, återfyllning och tillsnyggning) har vi betalat tio kronor per meter grav inkl. nedläggning av
rör på de sträckor vi haft en man med vid nedläggningen. Där vi inte själva
varit med och lagt ner rören har priset utöver de tio kronorna varit +3:50
per meter nedlagt rör.
Ekonomiskt har också byNets långa kredit betytt att vi kunnat arbeta vidare under den tid vi saknade likviditet.
Styrelsen har på olika sätt arbetat med att söka bidrag från stiftelser, länsstyrelse och kommun. Ett kommunbidrag på 60 000 kronor som Eklångens byalag sökte och fick, har föreningen kunnat tillgodogöra sig. 20 000
kronor har föreningen, efter ansökan, fått från Rekarnestiftelsen. Föreningen har också fått landsbygdsbidrag från kommunen på sammanlagt 7
600 kronor. Den 8 april 2008 tog kommunstyrelsen beslut om att bidra
med 500 000 kronor för etapp III, d.v.s. det ortssammanbindande nätet
mellan Flättorp och Ärla.
Vi har ansökningar inne hos länsstyrelsen för att kunna få del av regionala
utvecklingsfonder och EU-bidrag. Men ännu idag (14 juni -08) har vi inte
fått del av statliga bidrag.

DE STATLIGA BIDRAGEN
Fr.o.m. år 2000 har det funnits två olika sorters statliga bidrag till bredbandsutbyggnad.
Dels de statliga bidrag (de statliga bredbandssatsningarna) som kommuner
och regionförbund, via Länsstyrelserna, kunnat söka för bredbandsutbygg

nad. Det är dessa pengar som använts för bredbandsutbyggnaden i hela
landet bl.a. i Eskilstuna, och som gått till Regionförbundet i Sörmland
och vidare till företaget SB Broadband för utbyggnaden av radioburet nät
i Sörmland.
Det andra statsbidraget har haft formen av skattereduktion som enskilda
fastighetsägare kunnat göra för att skaffa bredband till den egna fastigheten.
Bägge dessa statsbidrag har upphört i och med årsskiftet 2007/2008.
Det gamla bidraget till kommunerna och regionförbunden upphörde under
2007. Den nuvarande regeringen har budgeterat ett nytt bidrag på 75 miljoner kronor för samförläggningsprojekt men det bidraget gäller endast för
projekt som startar efter årsskiftet 2007/2008. Perioden mellan att det gamla
bidraget upphörde och det nya började gälla blev alltså statsbidragslös.
Eklångens Bredband ekonomisk förening har således inte kunnat få del av
de gamla statsbidragen eftersom de upphört under utbyggnadstiden och
inte kunnat få del av de nya bidragen eftersom vi har startat vårt projekt
för tidigt.
För att åtminstone rädda möjligheten för medlemmarna att få del av skattereduktionen har arbetet med bredbandsutbyggnaden forcerats i slutskedet. Vi lyckades därmed få utbyggnaden klar i sista stund före årsskiftet
2007/2008.
Kassören Gisela Rönning har inte bara hållit ordning på ekonomin utan
också på ett förtjänstfullt sätt skött en hel del annat administrativt arbete.

PROJEKTGRUPPEN
Projektgruppen har jobbat hårt med att projektera, ta fram kalkyler, förbereda upphandlingar, göra inköp, bedöma offerter och med att leda arbetet
med det fysiska nätet. Lennart Ahlström har därvid försett styrelsen med
mycken kunskap om hur bredbandsarbete bör utföras.
Lars Nilsson har lagt ner mycket arbete på att leda projektgruppens arbete
i Eklången, haft kontakter med entreprenörer och deltagit i det praktiska
arbetet. Fred Hallberg, som knöts till projektgruppen under 2007, har mätt
upp arbetet för föreningens räkning och deltagit aktivt i fiberblåsningen
och svetsningsarbetena. Genom hans arbete har vi lycktas pressa ner de
fakturerade kostnaderna avsevärt.
Marcus Gindemo har bistått med teknisk kompetens och med installationsarbeten.
I projektets inledningsskede satsade Tommy Eklånge mycket arbete på att
följa med vattenfallarna på fältet och övervaka arbetet.

MEDLEMMARNAS ARBETE
Egenarbetet har varit omfattande för att få ner kostnaderna. Arbetet har
skett utifrån vad var och en haft tid och förmåga till att arbeta. Därför har
många medlemmar jobbat mycket medan andra inte deltagit i arbetet.
STYRELSEN
Styrelsen har haft 39 styrelsemöten på cirka 3 timmar vardera. Inga arvoden har utgått till styrelseledamöterna. De flesta styrelsesammanträdena
har hållits på Flättorps kontor annars hemma hos ledamöterna.
Utöver styrelsemötena har ett stort antal möten hållits med politiker, entreprenörer och samarbetspartners.
Styrelsen har etablerat mycket goda kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen samt med media vilket gynnat arbetet med projektet.
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Styrelsen har kunnat ta vara på den mångfald av olika nödvändiga kompetenser och erfarenheter som de enskilda ledamöterna besitter på olika
områden. Både teoretiska som praktiska kunskaper, tekniska kunskaper,
organisationskunskaper och föreningserfarenhet, erfarenhet av information och lobbying, juridik, ekonomi och företagsledning för att nämna
några.
Styrelsen har bl.a. tagit fram avtal, kartmaterial, offertförfrågningar, skrivelser till myndigheter m.m.

INFORMATION
Efter varje styrelsemöte har information gått ut till medlemmarna, dels
i form av anslag på byns anslagstavla ”Brädbandet” och dels som e-brev.
Vägledande för informationsarbetet har varit så stor öppenhet som möjligt
gentemot medlemmarna.
Styrelsen har också, under utbyggnadsskedet, haft en bloggsida: http://ekla
ngensbredband.blogspot.com/ där information kontinuerligt lagts ut, samt en
webbplats http://www.eklangen.se/. Webbplatsen är fortfarande aktiv.
Berörda och ansvariga politiker, kommunens tjänstemän, entreprenörer,
samarbetspartners och media har kontinuerligt fått information från föreningen.
Pressmeddelanden har vid behov gått ut till lokala och regionala media.
Vi har aktivt informerat och lobbat myndigheter som t.ex. Post- och telestyrelsen, kommunikationsdepartementets infrastrukturenhet, glesbygdsverket, m.fl. samt organisationer som LRF och ”Levande landsbygd”.

ÖVRIGT
Under den första perioden av bredbandsutbyggnad, 2000–2006, satsade
Eskilstuna kommun, med statligt stöd, på att bygga ut bredband till orter
som hade offentliga institutioner, t.ex. skolor, vård och omsorg.
2006 fick Regionförbundet i Sörmland, genom Länsstyrelsen, 24 miljoner
kronor från staten för att bygga ut bredbandsnätet i länet i en andra etapp.
I första hand skulle nu landsbygdens hushåll, de som inte fått bredband i
första utbyggnadsskedet, få bredband. Denna andra utbyggnadsetapp kallades för ”Bredband 15” eftersom man räknade med att det var 15 procent
av länets invånare som ännu inte hade bredband. Regionförbundet i Sörmland satsade på radioburet ”bredband” (s.k. wimaxteknik) och upphandlade
företaget SB Broadband för utbyggnaden.
Denna utbyggnad i Sörmland pågick samtidigt med att vi i Eklångens
Bredband ekonomisk förening arbetade med vårt projekt. I viss mån blev
”Bredband 15” därmed en konkurrent till vårt projekt eftersom många eklångenbor, i början, inte gick med i projektet därför att de räknade med att
få bredband genom ”Bredband15”.
Styrelsen för Eklångens Bredband ekonomisk förening fick därför ett
pedagogiskt problem med att klargöra skillnaden mellan det radioburna
nätet och bredband genom optofiber. Företag som SB Broadband och Tyfon (ende operatören på SB Broadbands nät) kunde dessutom rida på att
begreppet ”bredband” kunde användas för vilka uppkopplingshastigheter
som helst. I sin reklam använde de ”upp till” hastigheten utan att kunna
garantera någon hastighet.
Många eklångenbor, vana vid mobiltelefonskugga, var dock skeptiska till
radioburet bredband.
Allt eftersom SB Broadband inte kunde visa några resultat av sin verksamhet och slutligen gick i konkurs stärktes Eklångens Bredband ekonomisk
förening.

Tråkigt nog hade då 24 miljoner kronor av statliga medel gått till en verksamhet som inte givit resultat. Samtidigt hade vårt projekt inte fått del av
några statliga pengar alls.

LEDNINGEN FÖR PROJEKTET
• Ordinarie styrelseledamöter
Sven-Åke Ewert, Sjöstugan, informationsgruppen
Marcus Gindemo, Björksäter, projektgruppen
Kristina Gyllengahm-Eriksson, Koppartorp, sekreterare
Kaj Malmberg, Eklången, ordförande
Lars Nilsson, Flättorp, vice ordförande, ansvarig för projektgruppen
Gisela Rönning, Rönning, kassör
• Suppleanter
Mario Matteoni, Grindstugan, informationsansvarig
Rune Rönning, Rönning,
• Adjungerad
Mats Önnesjö, Skogshyddan
• Projektgruppen
Lennart Alström, Frideborg,
Tommy Eklånge, Asplund,
Marcus Gindemo, Björksäter
Fred Hallberg, Älgarne

TACK TILL MEDLEMMARNA
Styrelsen för Eklångens Bredband ekonomisk förening tackar alla medlemmar för det förtroende som visats oss samt för ett gott samarbete!
VIDARE ETT TACK TILL
Kai Huumonen på byNet, som hjälpte oss igång och som gav oss kredit
första tiden
Torleif Hjort, Thomas Josefson, Anders Lundin, Stefan Lillsjö på Vattenfall
AT Kraftservice och Öhrns Gräv AB, Vattenfalls underleverantörer
Eltel networks med underleverantörer, som skötte fiberblåsningen och
svetsningen
AT Installation, som ordnade med kabel-TV
Bengt Ståhl, Roger Simonsson, Robert Berlin på Eskilstuna Energi &
Miljö AB och Stadsnätet
Kommunstyrelsens vice ordförande Jimmy Jansson, som stödde oss i den
kommunala processen och med bidrag
Kommunens näringslivssekreterare Mikael Jonsson, som verkat för vår sak.
Jan Rundgren och Ulf Ericsson på Kommunledningskontoret, som ordnade det formella när det gällde kommunbidraget.

Eklången den 08-05-19
Eklångens Bredband ekonomisk förening, styrelsen
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Styrelsen vid sitt 39:e möte 13 maj 2008. Bakre raden från vänster: Kaj Malmberg, Sven-Åke Ewert, Mats Önnesjö, Lars Nilsson.
Främre raden: Marcus Gindemo, Mario Matteoni, Kristina Gyllengahm-Eriksson och Gisela Rönning.

Tidningarna har uppmärksammat kampen för
bredband i Eklången. Här
är ett urval av pressklippen.

