
 
 
Fiber i Kättilstorp? 
Informationsmöte Kättilstorps tätort 2018-03-22 

 

Falbygdens Energi AB (FEAB) och Fiber Östra Falbygden ekonomisk förening (FÖF) hade bjudit in 
fastighetsägare i Kättilstorp till en gemensam information om läget gällande planerna för 
fiberanslutning av fastigheterna i tätorten. Informationen hölls i Bygdegården i Yllestad på 
torsdagskvällen och lockade ett drygt 30 – tal intresserade besökare. 
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Jonas Angshed, affärsområdesansvarig 
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Conny Johansson, sekreterare 
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Informationen hålls med anledning av att FEAB inte ser sig kunna fullfölja de avtal som de har tecknat 
med ca 60 fastigheter i Kättilstorps tätort, och därför tvingas att annullera dessa. För att försöka lösa 
den uppkomna situationen gavs fiberföreningen i uppdrag att erbjuda berörda fastighetsägare 
medlemskap i föreningen, och möjliggöra anslutning av fiber inom ramen för ett pågående 
utbyggnadsprojekt som beräknas vara genomfört hösten 2018, med en bortre tidsgräns vid 
kalenderårsskiftet.  
 
FEAB kommer i en skrivelse till fastigheter i tätorten som de har avtal med att informera om skälen 
till att avtalen annulleras. Den frågan berörs därför inte här. 
 
Informationen inleds med att FEABs representanter beskriver bakgrunden och det hittills 
genomförda uppdraget med fiberanslutning i orterna runt Falköping.  
 
Christer Eliasson fortsätter med en historik över fiberföreningen. Föreningen startades 2012/2013 
och har haft sitt fibernät för de ursprungliga medlemmarna i drift i 4 år. Det har varit en ca 75 % 
anslutning, och omfattar i huvudsak socknarna Mularp. Skörstorp, Kälvene, Näs och Vartofta – Åsaka. 
Den ursprungliga föreningen har 245 medlemmar. Denna del av föreningens verksamhet benämns 
Etapp 1. 
 
Det pågående utbyggnadsprojektet startades upp för att det blev aktuellt med förtätning i de 
berörda socknarna. Detta var dock ett alltför litet projekt och var inte tillräcklig grund för att erhålla 
statligt bidrag. Intresse undersöktes därför hos fastighetsägare på Yllestads landsbygd, i Vistorp samt 
för landsbygden runt Åsarp. För Åsarp har föreningen ett nära samarbete med Börstig och Brismene 
Bredband ekonomisk föreningen (BBB). Statligt bidrag för jobbet beviljades i februari 2017 och 
projekteringen kunde börja. Denna del av projektet benämner vi Etapp 2.  
 
Nu väcktes också önskemål om att vara med på fibertåget från Trädet, Humla och Fivlered. Både FÖF 
och BBB ansåg detta som en positiv utökning av projektet, och det statliga bidraget kunde 
kompletteras att omfatta även dessa områden. Denna del i projektet benämns Etapp 3. Totalt i vårt 
utbyggnadsprojekt bygger vi nu fiber för ca 330 fastigheter. Parallellt med utbyggnaden arbetar de 
båda föreningarna FÖF och BBB på ett samgående, som beräknas vara genomfört ca 2018-09-01. 
Efter utbyggnad och samgående med BBB har föreningen nu drygt 700 medlemmar. En bra grund att 
stå på i upphandlingar m.m. Tillsammans är vi starka! 
 
Conny Johansson gick, med stöd av här bifogat bildspel, igenom vad ett delägarskap innebär, vad det 
kostar och gav förslag till en speciell finansieringslösning som föreningen kan erbjuda Kättilstorp. 
 
Ett medlemskap i vår fiberförening innebär ett delägarskap i en ekonomisk förening som drivs utan 
vinstintresse, och där det inte finns några planer på att sälja ut vårt nät till någon extern aktör. Ett 
självägande styrker oss eftersom vi själva fattar alla beslut i såväl stora som små frågor. Föreningen 
genomför också upphandling av abonnemangstjänster, s.k. Trippel Play – abonnemang (TV, telefoni 
och bredband) som är mycket prisvärt för våra medlemmar (se i bifogat bildspel från informationen).  
 
Kostnaden för anslutningen är satt till 25 000 – 30 000 kr. Detta är efter det statliga bidrag om 40 % 
som utbyggnaden på landsbygden kan tillgodogöra sig. I tätort förekommer inte statligt bidrag, men 
föreningen kan erbjuda tätorten delägarskap på samma villkor eftersom fastigheterna ligger med 
kortare avstånd från varandra. För den fördyring som uppstår jämfört med av FEAB presenterad 
kostnad (ca 20 tkr) erbjuder föreningen, för dem som önskar, en särskild finansieringslösning (se i 
bifogat bildspel från informationen). Det finns också ett särskilt erbjudande beträffande grävning i 
egen trädgård (även detta presenteras i bifogat bildspel). Om man som medlem/delägare väljer det 



ovan nämnda Trippel Play – abonnemanget är det också så att insatsen är inhämtad/besparad inom 
en överskådlig tid (se i bildspelet). 
 
Efter en kort fikarast vidtog en frågestund som mynnade ut i positiv anda. Två områdesansvariga för 
Kättilstorps tätort utsågs. Dessa är 
 
För Storgatan: 
 
Svante Haumann 
Storgatan 49 
haumann78@gmail.com 
0762-67 77 32 
 
För övriga delar av Kättilstorps tätort: 
 
Claes Rubenson 
 
På föreningens hemsida, www.ostrafalbygden.se finns i spalten till vänster en rubrik benämnd 
”Kättilstorp?”. Under denna hittar ni formulär för medlemsansökan samt anslutningsavtal. 
Medlemsansökan och avtal ska vara inlämnade till respektive områdesansvarig senast under 
påskhelgen. Avtal ska fyllas i och skrivas under i två exemplar, varav det ena exemplaret lämnas 
tillbaka när föreningen har undertecknat. Föreningens underskrift sker först då vi har kunnat 
konstatera (troligen efter Påsk) att vi har åtminstone minst de ca 60 fastigheter som FEAB 
ursprungligen hade avtal med. Detta krävs för att möjliggöra att tätorten blir en del av pågående 
projekt. 
 
De områdesansvariga besvarar också så långt möjligt era frågor och bollar dem vidare till föreningen 
om de inte själva direkt kan svara.  
 
Skälet till den korta tiden för inlämning av avtalen är att Kättilstorps tätort nu har möjlighet att 
komma med på samma villkor och med samma slutdatum som pågående utbyggnadsprojekt. 
Projektet har redan pågått under en längre tid och det medför att det finns kortare tid för beslut om 
ansökan om medlemskap i föreningen.  
 

Föreningen vill med stor glädje hälsa invånarna i Kättilstorps tätort välkomna 
på vårt fibertåg! 
 
  
Bilaga: 
 
Bildspel från genomgången 
 
(Bildspelet finns också tillgängligt under katalogen ”Kättilstorp?” i vänstra spalten på föreningens 
hemsida www.fiberostrafalbygden.se) 
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