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 Det rör på sig i vår del av fibervärlden!
Årets sommarhälsning blir lång.
Ta gärna en stund och läs igenom det intressanta vi har att berätta!

Så här när vi precis ska ta lite sommarledigt kan vi konstatera att det börjat hända en hel del kring
våra fiberföreningar. Det ena leder till det andra och plötsligt visar sig det som tidigare var avlägsna
funderingar och långsiktiga planer, mer konkreta och genomförbara inom överskådlig tid. Låt oss
berätta!

UTBYGGNAD OCH FÖRTÄTNING, ETAPP 2
Vårt utbyggnads- och förtätningsprojekt går vidare enligt plan. Vi har närmare 140 anslutningsavtal för
Badene, Yllestad, Vistorp och runt Åsarp. Vi samarbetar med Börstig/Brismene-föreningen, men
ekonomin går genom FÖF. Projektet innebär också ett antal nya anslutningar inom våra nuvarande nät
– förtätningar. Observera att det inte är för sent att hänga på projektet om ni känner till grannar eller
andra fastighetsägare som tidigare har tvekat. Se till att de anmäler sig. Inom projektet får vi 40%
statligt stöd. Därefter är det verklig kostnad som gäller.

Observera också att det nya projektet skall vara självbärande och alltså inte belasta de ursprungliga
medlemmarna ekonomiskt. Snarare tvärtom, tillsammans kommer vi att vara en starkare aktör och
mer intressant förening att offerera tjänster till.

Nya sockenansvariga är som bäst igång med markägaravtal och att planera sträckningar i bygden.
Vår entreprenör är upphandlad och det blev Schaktteknik precis som senast. De har i sin tur anlitat en
projektör som ritar kartor och dimensionerar nätet. I veckan kommer vi att få se en nära nog färdig
karta, vilket ger möjlighet att hålla tidsplanen med trolig grävstart i september. Brasklapp bara kring
samråden med Trafikverket och Miljö/Kulturenheterna på Länsstyrelsen som givetvis också måste



 

samråden med Trafikverket och Miljö/Kulturenheterna på Länsstyrelsen som givetvis också måste
göras innan start.

Nedan en kartbild på utbyggnadsområdet från PTS bredbandskarta.

ETAPP 3?
Vi har den senaste tiden fått förfrågningar även från Trädet och Humla om att hjälpa till med deras
projekt på något sätt. Olika scenarier har formulerats och diskuterats i styrelserna, och ett troligt
scenario är nu att vi utökar vår befintliga ansökan hos Länsstyrelsen med såväl Trädet, Humla som
Fivlered. Du kommer snart att kunna läsa mer om hur vi resonerade i styrelseprotokoll från 29/6
(publiceras inom kort på hemsidan).

Området omfattar ytterligare cirka 130 anslutningar vilket i princip fördubblar utbyggnadsprojektet. Det
känns bra att vi (FÖF och BBB) som etablerade föreningar med erfarenheter av att driva dessa
projekt, kan bistå med hjälp och kunskap, en snabbare process genom Länsstyrelsen och framför allt
att vi möjliggör för områden i kommunens ytterkanter som Fivlered att få fibertäckning. Resultatet blir
en hundraprocentig täckning i kommunens sydöstra fjärdedel och att vi dessutom räckt en hjälpande
hand över till Ulricehamns kommuns nordligaste utposter. Vissa områden riskerar annars att inte få
tillgång till fiber på många år medan andra utgörs av små föreningar som riskerar att "tas över" av
rikstäckande aktörer så att de förlorar sitt självägande.

Etapp 3 är inte beslutad. En del arbete återstår med både information, anslutningsavtal och arbete
med Länsstyrelseansökan. Vi har dock god anledning att tro att det hela ska gå i lås fram till slutet av
augusti då Länsstyrelsen i bästa fall tar beslut. Vi håller tummarna.

Nedan en kartbild som visar utbyggnadsområdet etapp 3.



SKA VI SLÅ IHOP VÅRA PÅSAR?
Som sagt, det ena leder lätt till det andra. Inom Falbgdens Paraplyfiberförening, har vi länge pratat om
att vi behöver hjälpa varandra, upphandla gemensamt och på sikt dela på administration och tjänster
mm för att kunna effektivisera oss och på sikt finnas kvar som självägande fiberföreningar. Det finns
andra föreningar som inte orkar att driva sina föreningar och nät själva och som därför säljer eller "ger
bort" dem till rikstäckande aktörer kort efter att de blivit färdiga. Man slipper visserligen årskostnaderna
för drift och underhåll men man förlorar samtidigt ägandet och inflytandet över det fibernät man själv
investerat i. Man får därmed snällt foga sig och acceptera framtida, okända kostnader för drift och
underhåll som beslutas av någon annan på ett huvudkontor. Den aktören vill givetvis se en vinst på sin
investering vilket på sikt kommer att kosta pengar för de ursprungliga medlemmarna. En jämförelse
med elbolagens ökande nätavgifter är ett varningstecken för den utvecklingen. Man mister dessutom
möjligheten att göra bra upphandlingar för prisvärda trippelabonnemang vilket ju är en av de största
vinsterna rent ekonomiskt med att vara självägande fiberförening.

Vi tycker inte att det framtidsscenariot är bra!

Vi på landsbygden behöver hålla ihop och värna om de resurser vi förfogar över. Ofta beklagar vi oss
för att vi blir av med service och resurser, att beslut tas över våra huvuden. Skolor läggs ned osv.
Varför ska man då ge bort det man precis har investerat i så att någon annan ska tjäna pengar på det i
nästa skede? Det finns all anledning att bevaka våra intressen, behålla våra fibernät och och göra det
vi kan för att vi i framtiden ska kunna utvecklas som en stark, intressant och självägande fiberförening.

Hur gör vi det?

Inga beslut är givetvis fattade. Det är ni medlemmar som bestämmer i slutänden och det sker på en
stämma. Men våra två föreningar, FÖF och BBB, tillsammans med de två utbyggnadsetapperna, utgör
upp emot 650 medlemmar. Varför ska vi framåt utbyggnadsprojektets slut sätta oss att räkna på hur vi
delar upp de nya medlemmarna mellan våra föreningar, när vi lika gärna kan räkna på hur vi slår ihop
oss till EN förening? Det är ju ändå det framtidsscenariot vi tror på, på några års sikt. Detta
resonemang ter sig för oss i styrelsen, nu mer och mer som en naturlig följd av vårt samarbete med
BBB – och därför känns det rätt att ventilera detta med er medlemmar redan nu.

Vi planerar att under hösten låta en utomstående konsult, t ex Coompanion, titta på hur ett
samgående mellan BBB och FÖF ekonomiska föreningar skulle kunna ske rent praktiskt. Om det
arbetet leder till att vi är redo för beslut redan våren 2018 eller om det dröjer längre är för tidigt att
säga. 

PÅVERÅS/MARKA
Så till sist ytterligare en möjlighet att hjälpa till och bevara självägandet bland fiberföreningar på
Falbygden. Påverås/Marka är en liten förening på ca 80 medlemmar som precis är färdiga med sitt
nät. De har haft ett tufft projekt med många problem och byggstopp. Två styrelser har kämpat under
mer än fem års tid men nu är man snart i mål. Men kraften att driva och äga nätet framöver tryter
varför man nu tyvärr är benägen att lämna över nätet till Skanova enligt ovan.

I både Paraplyfiberföreningen och i vår styrelse kände vi att vi inte kunde stå overksamma och se på,
varför vi så sent som i fredags deltog på deras stämma med ett anförande om vikten av att behålla
ägandet. Följaktligen uppmanade vi även dem att närmare undersöka möjligheterna till samarbete och
på sikt ett samgående, vilket de tyckte var ett intressant alternativ. Det är många frågor som i så fall
skall lösas rent juridiskt för deras del, men eventuellt kan vi under hösten även se fram emot
konstruktiva samtal med Påverås/Marka i syfte att behålla ägandet här och inte lämna över det till
Stockholm!

Ha nu en riktigt skön sommar!


