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Andreas Silversten, oppostitionsråd (S) 
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1. Mötets öppnande  

Jonna Lindman, mötets ordförande öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Ok.  

3. Val av minnesantecknare 

Helene Wäfors 

4. Föregående minnesanteckningar  

Läggs till handlingarna. 

5.Magnus Andersson, AKTAB 
 

Information om fiber i Arboga kommun. 

När Arboga kommun skulle Fibreras så anlitade man Fibra som var 

delägt av flera kommuner och Mälarenergi. Samarbetet fungerade 

inte bra. Fibra hade en ambition att anlägga fiber i Arboga kommun 

men la sitt fokus på Västerås och kommunerna närmast Västerås. 

Arboga gjorde därför ett utträde ur Fibra och anlitade Telia som hade 

en bra plan och kampanj för att anlägga fiber i Arboga.  

2016–2017 gjorde Telia fiber i 75 % av staden i snabb takt. Sen 

avstannade det helt. 

De 25 % som saknar fiber vill ej Telia ansluta och man får ingen 

förklaring varför.  

Telia har haft omstruktureringar, bytt folk och andra strukturella 

förändringar. Man får mycket lite information från dem. Aktab 

efteransluter när man gör andra byggen och reparationer. Till 

exempel radhusområdet på Tivoligatan. När man bygger om 

Storgatan kommer fiber läggas där.  

Det behövs en strategi för att fortsätta arbetet vilket inte finns i 

nuläget.  
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Frågan har kommit upp på regionnivå vilket är bra då flera aktörer i 

Västmanland kan trycka på tillsammans. 

6. Information från våra företag, företagarföreningar och 
kommun 
 
Arboga kommun  

NKI-resultatet är det bästa någonsin, index 83 och bäst av 54 

kommuner inom SBA gällande markupplåtelse. 

Medskick till politiker är att få e-tjänster för alkoholanläggning så 

Arboga får samma förutsättningar som Kungsör och Köping. 

Flera intresserade av att köpa mark för etablering i område Sätra 

nordväst men avvaktar då materialpriserna blivit väldigt höga på 

grund av krisen i Ukraina. 

Godkänt Leaderprojekt till Hasta Gård och Stefan Schörling. 

Projektet innebär bland annat att testa ett nytt sätt att odla 

storskaligt.  

Till sommaren lanseras visitarboga.se, en ny webbsida för besökare 

till Arboga. 

Turistinformationen öppnar juni,juli och augusti med två 

turistinformatörer.  

Sparbanken Västra Mälardalen 

Företag 

Bra läge just nu men något oroande att räntorna är på väg upp. 

Stigande elpriser och bränslepriser. 

Lantbrukarna är väldigt oroliga för framtiden. Hoppas på 

stöd från regeringshåll. 

Finns oro för bygge av större fastigheter. Det är svårt att få 

entreprenörer som vill bygga då man inte vet var priserna drar iväg.  

Privat 

Många vill räntesäkra. De yngre har aldrig varit med om ränta över 

två procent. 

Banken ska ut på Vasagymnasiet och Gäddgårdskolan och prata 

vardagsekonomi.  
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Klöver Dam Västra Mälardalen 

Träffas en gång i månaden. Det är små företag som hela tiden 

försöker stötta varandra och hitta samarbeten för att överleva. 

Västra Mälardalen i samverkan (ViS) 

IT-satsningar 

Nu är den digitala handelsplatsen lanserad som man började arbeta 

med för fem år sedan, med 28 piloter, butiker i första hand. Därefter 

blir det restauranger och caféer. Ska kopplas ihop med visitsidorna 

för synbarheten. Detta ska hjälpa oss att handla på hemmaplan då vi 

ofta söker på webben för att se vad som finns och kan klicka hem och 

sedan hämta i den lokala butiken. 

Bostäder 

Till 2025 behövs 1387 bostäder. Viktigt med en strategi och att även 

lokala byggare välkomnas att bygga. ViS har kontrakterat arkitekt 

Andreas Forsberg (som ritade Gropgården) för att ta fram exempel 

på bostäder och områden att bygga stadsnära.   

Ljusare Västra Mälardalen 

Ökad trygghet med belysning, söka projektmedel för att göra ett 

ljusare Västra Mälardalen. 

Övrigt 

Arbetar för kraftförsörjningen. 

Finns stort intresse för att etablera sig här, vi är intressanta, få i gång 

flyttkedjorna. Behöver paketera marknadsföringen.  

Industriföreningen 

Kraftförsörjningsfrågan är mycket akut. 

Bra produktion. 

Stort rekryteringsbehov, 2500 nya medarbetare behövs.  

Arboga i Centrum (AiC) 

AiC fungerar mer och mer som evenemangssamordnare. 

Påskmarknaden i april blev succé och drog mycket folk.  

Nästa evenemang som planeras är Arboga möte 11–12 juni med 

modevisning, tivoli och dans med band på Stora Torget.  
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TBO-Haglinds 

Oförändrat läge.  

Stökigt med materialförsörjning.  

Har börjat hamstra stål.  

Lite oro över prishöjningar.  

Övriga frågor 

Eva Ehlin har börjat på nyföretagarcentrum som 

nyföretagarrådgivare i Västra Mälardalen och väljs in i 

Näringslivsrådet i fortsättningen.  

Nästa Näringslivsråd den 23 september kommer att ha 

etableringsfokus - företag och boende. Vi bjuder in  

samhällsbyggnadschef Ricardo Dojorti, VD AKTAB Magnus 

Andersson och Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) 

chef Eva Carlstedt Ståhl. 

7. Möte avslutas 
Nästa möte 23 september. Mer information kommer. 

 

 

Jonna Lindman  Helene Wäfors 

Ordförande   Minnesantecknare 


