
Inbjudan

ÄGA NÄTET ELLER INTE?
– det är frågan det!

Flera av kommunens fiberföreningar har nu 
varit i drift ett tag medan en hel del är mitt i 
projektering och byggfas. Vid varje upphandling 
av kommunikationsoperatör, vare sig det är första 
eller andra gången, dyker frågan upp om nätet skall 
fortsätta ägas och drivas av föreningen på egen hand, 
om man skall samarbeta/gå samman med annan 
förening eller om det skall säljas/lämnas över till en 
extern marknadsaktör som t ex Skanova. 

Osäkerhet kring medlemmarna framtida 
engagemang, om man skall lyckas rekrytera en 
driftig styrelse liksom vad de framtida kostnaderna 
kommer att bli om man skänker bort inflytandet 
jämfört om man behåller det lokalt – är frågor som 
påverkar valet. På regionnivå eller t o m riksnivå håller 
Fibersamverkan.se på att bildas –ett samarbete som 
kommer att verka just för att fiberföreningarna skall 
fortsätta vara självägande och oberoende. 

Meningarna om vad som är bäst för den egna 
föreningen varierar. Vi känner att det är en högaktuell 
fråga som förtjänar att ventileras.  
 

Information och diskussion
24 februari 2016 
Av den anledningen bjuder 
styrelsen in till en informations- och 
diskussionskväll, i Luttra bygdegård,  
24 februari kl 19.00.

Anmälan
Föreningen bjuder på fika. 
Vänligen anmäl därför antal deltagare från 
din förening till Marie Augustsson de 
Wit på  e-mail lillegarden@brismene.se 
senast måndag 22/2. 

Varmt välkomna!

Falbygdens Paraplyfiberförening 
Anmälan Marie Augustsson de Wit   mobil 0708 – 53 18 28  e-post lillegarden@brismene.se

Ordförande Christer Eliasson   mobil 070–893 22 24  e-post cieliasson@gmail.com

24 feb 2016kl 19.00Luttra Bygdegård

Program
• Per Augustsson, Falköping inleder med att prata om för- och nackdelar med 

att äga sina nät.

• Diskussion – kring medlemsföreningarnas tankar, avsikter, funderingar, vad 
som avgör och påverkar beslutet. 

• Fika

• Aktuella frågor för fiberföreningar på Falbygden

• Aktuell status i medlemsföreningarna
• Ev samordning av framtida KO upphandlingar
• Vita fläckar på Falbygdens fiberkarta


