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Fusionsplan 
  
Fiber Östra Falbygden ek. förening och Börstig och Brismene 
Bredband ek. förening  
 
Övertagande förening 
 
Fiber Östra Falbygden ekonomisk förening, organisationsnummer 769624-3091, med sitt 
säte i Falköpings kommun. I anslutning till fusionen kommer föreningen att byta namn till 
Fiber Falbygden ekonomisk förening. 

 
Överlåtande förening 
 
Börstig och Brismene Bredband ekonomisk förening, organisationsnummer 769624-7738, 
med sitt säte i Falköpings kommun. 
 
Planerad tidpunkt för avslutad fusion 
 
Den planerade tidpunkten för avslutad fusion beräknas till hösten 2018. 
 
Styrelsernas redogörelse 
 
Fiber Östra Falbygden ek. förening bildades 2012-02-10 och Börstig och Brismene Bredband 
ek. förening bildades 2012-05-15. Båda föreningarna har sitt säte i Falköpings kommun.  
Fiber Östra Falbygden har sitt verksamhetsområde i socknarna Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, 
Skörstorp, Mularp och Östra Gerum med omnejd. Börstig och Brismene Bredband har sitt 
verksamhetsområde i Börstig, Brismene, Alvared, Hög och Bredene. De båda föreningarna 
har byggt var sitt fibernät för bredband på landsbygden. Föreningarna har som ändamål att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät 
tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.  
 
Det är ett öppet nät där medlemmarna själva kan välja tjänsteoperatör och avtal för tjänster 
som internet, tv och telefoni.  Båda föreningarna har också gruppavtal med en 
kommunikationsoperatör för att tillhandahålla medlemmarna tjänster som exempelvis 
Trippel Play (internet, tv och telefon). 
 
 Föreningarna drivs utan vinstintresse. Medlemmarna gynnas mest om kostnader/avgifter är 
så låga som möjligt och verksamhetsresultatet är noll eller genererar låg vinst. 
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Fiber Östra Falbygden har varit igång med nätet sedan december 2013, Börstig och Brismene 
Bredband har varit igång med sitt nät sedan september 2014. De båda föreningarna har var 
sin styrelse och arbetar på var sitt håll.  
 
Våra båda fiberföreningar arbetar nu gemensamt för en utbyggnad av fibernätet på 
Falbygden med omnejd. Det är områden som idag inte har tillgång till fiber, så kallade ”vita 
fläckar”. Vid årsskiftet 2016/2017 startades samarbetet med att bygga ut fiber i områdena 
Vistorp, Yllestad och Åsarps landsbygdsområden. Efter sommaren 2017 inlemmades också 
områdena Trädet, Humla och Fivlered i projektet. Det har bl. a. gjorts en gemensam ansökan 
till Länsstyrelsen för att få bidrag, en gemensam projektering av området samt en gemensam 
upphandling av entreprenör som ska plöja/gräva ner kanalisation, blåsa fiber, beslut om 
nybyggnation av två teknikbodar (med placering i Åsarp och Vistorp) mm. 
 
Under denna period har vi haft ett mycket gott samarbete, vi har haft ett antal 
gemensamma styrelse- och byggmöten. Allt eftersom arbetet med detta projekt har 
fortskridit har de båda styrelserna gemensamt kommit fram till att vi vill slå samman våra 
båda föreningar till en förening, dvs. att Börstig och Brismene Bredband ek. förening går upp 
i Fiber Östra Falbygden ek. förening. 
 
Totalt antal som berörs av fusionen 
 
Föreningen Fiber Östra Falbygden (ursprungligt antal) 245 medlemmar 
Föreningen Börstig Brismene Bredband (ursprungligt antal) 139 medlemmar 
Pågående gemensamt utbyggnadsprojekt   324 medlemmar 
 
Sammanlagt (ytterligare någon förväntas tillkomma)  708 medlemmar
     
Mål 
 
Målet med fusionen är, genom att vi bildar en gemensam förening lägger vi en starkare 
grund för en långsiktig överlevnad som ekonomisk förening. 
 
Ekonomiska konsekvenser för de båda föreningarna 
 
Differentierade kapitalinsatser 
 
I dagsläget har båda föreningarna olika stora kapitalinsatser för de nät som är i drift. I det 
pågående utbyggnadsprojektet som föreningarna samarbetar i tillkommer ytterligare en nivå 
gällande kapitalinsats. 
 
För att uppnå största rättvisa har föreningarna beslutat om att tillämpa differentierade 
kapitalinsatser, dvs. Fiber Östra Falbygden och Börstig Brismene Bredband behåller var sin 
kapitalinsats från det deras respektive fibernät blev färdigbyggt. Nuvarande utbyggnad 
hanteras som en etapp med sin egen kapitalinsats.   
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Upphandling 

 
Genom det stora medlemsantal vi får (drygt 700 medlemmar) blir vi en intressant aktör vid 
olika upphandlingar, som exempelvis 
 

- Upphandling av kommunikationsoperatör 
- upphandling av tjänsteleverantör avseende kommunikationsoperatör och 

abonnemang som Trippel play.  
- upphandling av avtal för drift och underhåll av nätet 
- m.m.  

 
Gemensam administration  

 
Genom att gå samman kan vi få en effektivare administration till en lägre kostnad per 
medlem/anslutning. Föreningarna har i nuläget var sin styrelse, och var sin administration 
exempelvis för 
 
- fakturering av tjänster till medlemmarna  
- betalning av inkommande fakturor  
- momsredovisning 
- bokföring, årsredovisningar, deklaration mm 
- kontakter med kommunikations- och tjänsteoperatör 
- uppdatering av medlemsregister 
- uppdatering av hemsida 
- m.m. 
  
Övriga konsekvenser 

 
Rekrytering till styrelseuppdrag  
 
Vi får ett större underlag för att rekrytera ledamöter till styrelseuppdrag och får då större 
möjlighet att få in olika kompetenser. Det blir därmed en starkare och större bas i styrelsen. 

 
Närkontakt  
 
Möjligen kan det kännas negativt att vi, genom att vi går samman i en gemensam större 
förening, får ett mindre antal ledamöter från varje område i föreningens styrelse. Vi kommer 
dock sträva efter att ha med ledamöter från båda de ursprungliga föreningarna i styrelsen 
för att bibehålla närkontakten. 

 
När vi lämnat uppbyggnadsfasen blir behovet av lokalt engagemang mindre, men vi kan även 
efter uppbyggnadsfasen behålla en liten kontaktgrupp i resp. socken, som kan ge svar på 
vissa av medlemmarnas frågor. I annat fall hänvisa till lämplig person.  
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Kompletterande information till fusionsplanen 
 

Som bilagor till fusionsplanen bifogas kopia av respektive förenings årsredovisning för de tre 
senaste räkenskapsåren. 
 
Revisors granskning av fusionsplanen 

 
Fusionsplanen har 2018-__-__ granskats av auktoriserad revisor. Gemensamt yttrande för 
båda föreningarna bifogas.  
 
 
Bilagor: 
 

- Årsredovisning för åren 2015 – 2017 Fiber Östra Falbygden ek. förening 
- Årsredovisning för åren 2015 – 2017 Börstig och Brismene Bredband ek. förening 
- Revisors yttrande över föreslagen fusion 
- Jämförelse balansräkning per 2017-12-31 mellan båda föreningarna 
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Underskrifter 
 

Fiber Östra Falbygden ek. förening                          Börstig och Brismene Bredband ek. förening 
 
 
 
Ort……………………………………………….                          Ort………………………………………………… 
 
 
 
Datum………………………………………….                          Datum…………………………………………… 
 
 
 
Styrelseledamöter: 
 
 
 
______________________________                       _____________________________ 
Christer Eliasson ordförande                                      Lennart Ragnarsson ordförande 
 
 
______________________________                       _____________________________ 
Conny Johansson                                                          Siv Eriksson 
 
 
______________________________                       _____________________________ 
Bo Jansson                                                                     Bengt Sönnergren 
 
 
______________________________                      ______________________________ 
Markus Forsander                                                        Bo Johansson 
 
 
______________________________                       _____________________________ 
Britt-Marie Sandahl                                                      Ingrid Jarlsson 
 
 


