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Medlemskap i paraplyfiberföreningen
På Falbygdens finns ett 20-tal fiberföreningar
som säkerställer att vår landsbygd får tillgång till framtidens kommunikationsnät. 	
En del är klara och ”driftsatta” medan andra
är i olika stadier av planering, medlems
rekrytering, projektering och byggande.

IDÉER...

...som hittills dryftats kring vad
paraplyfiberföreningen kan arbeta med:
UPPHANDLINGAR

För samtliga är det lokala initiativet och
engagemanget en avgörande framgångsfaktor.

Genomföra framtida gemensamma
(för de föreningar som så vill) upp
handlingar av:

Samtidigt har vi alla varit glada amatörer
som fått lära oss allt från bidragsansök
ningar, tillstånd och upphandlingar den
”hårda vägen”.
Det är självkart så att vi alla tjänar på att
samarbeta – både i framtiden och redan nu.
Inte minst gäller detta när det är dags att för
framtida upphandlingar.
Av den anledningen bildades Falbygdens
Paraplyfiberförening våren 2014.

Låt oss samarbeta!

• kommunikationsoperatör
• kabelanvisning

För att paraplyfiberföreningen skall kunna agera kraftfullt, är det viktigt att de allra
flesta fiberföreningar på Falbygden blir medlemmar. Från styrelsens sida hoppas vi
därför på en nära nog 100-procentig anslutningsgrad.

• reparationer
• försäkringar
• elavtal
• m.m.

SAMORDNING AV TJÄNSTER
Man kan också tänka sig att paraply
föreningen i framtiden kan erbjuda
samordning av olika tjänster, exempelvis:
• administration/fakturering/
redovisning
• hemsidor
• e-mail – medlemsutskick

Vare sig din förening har för avsikt att fortsätta vara en oberoende, självägande
fiberförening eller om den skall överlåta sitt nät till t ex Skanova, kommer det
att finnas goda anledningar att engagera sig i fiberföreningen. Några idéer till
områden som paraplyföreningen kommer att arbeta med, ser du till vänster. Som
medlem kommer du att få inloggningsuppgifter till paraplyföreningens hemsida:
www.paraplyfiber.se (lanseras inom kort) som allteftersom kommer att utökas
med en rad tips, idéer och kontaktuppgifter.

Använd bifogad ansökningsblankett för medlemskap.

• sms – medlemsutskick
• felrapportering/statistik

KUNSKAPS-/ERFARENHETSBANK
Förmedling av:
• kontaktpersoner
• konsulter
...som finns tillgängliga i föreningarna.

Medlemsavgift

Välkommen till

Eftersom paraplyföreningen fått
bidraget ”Socialt entreprenörskap” på
25 000 kronor samt ett motsvarande
bidrag från Falköpings kommun, har vi
beslutat att medlemskapet första året
är GRATIS!

...med information om bl a ekonomitjänster. Då finns också möjlighet för
just er förening att komma med idéer
om vad paraplyfiberföreningen kan
hjälpa till med. Välkommen till Skörstorps Församlingsgård 6/11, kl 19.00.

0 kr första året

Falbygdens Paraplyfiberförening ideell förening
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Kontakt Christer Eliasson mobil 0708 – 93 22 24 e-post cieliasson@telia.com

