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Fiberparaply vill hjälpa fiberföreningar
Nybildade Falbygdens Paraplyfiberförening har startats för att vara ett samarbetsorgan för fiberföreningar. Naturligt
nog avser detta fiberföreningar som redan är igång med sin verksamhet, men man vill även finnas till hands för dem
som just skall starta upp sina fiberprojekt eller dem som kanske inte ens har bildats ännu. Nu inbjuder
paraplyföreningen till ett inspirationsmöte för alla fiberintresserade som ett led i att sprida kunskap och dela med sig
av erfarenheter. Bland annat kommer man att fördjupa sig i de omarbetade reglerna kring fiberstöden, en gemensam
hemsidesplattform samt hur en fiberförening kan arbeta med ekonomin i framtiden.

Att ansluta sin fastighet till ett fibernät, är att framtidssäkra sin kommunikation med omvärlden.
Optiska fibernät ger redan idag tillgång till snabbast möjliga Internetanslutning, mängder med TVkanaler samt IP-telefoni. Även om fiberanslutningen medför en investering i början så innebär den ofta
att de boende sänker sina månatliga kostnader för TV, telefon och Internet förutom att man i framtiden
kommer ha tillgång till en rad intressanta tjänster som då levereras via fibern. Dessutom behöver man
inte oroa sig för den dagen då det gamla kopparnätet inte längre underhålls eller finns kvar.
I städer och tätorter är det ofta kommuner och lokala energibolag som bygger fibernät, men på
landsbygden får invånarna själva organisera sig i ekonomiska föreningar som sedan bygger sina egna
fibernät. Så kallade ”kanalisationsstöd” sänker investeringskostnaderna med cirka 30 procent. På
landsbygden finns det dessutom en extra anledning att fiberansluta sig eftersom mobila tjänster aldrig
kommer att uppnå samma bredbandshastighet eller täckning.
På Falbygden har fiberutbyggnaden de senaste åren gått i en rasande fart. Totalt finns uppåt 20-talet
olika fiberföreningar bara i Falköpings kommun. En del av föreningarna har redan driftsatt sina nät, en
del är i byggfasen medan en ganska stor andel nu inväntar att de nya reglerna kring bidrag skall bli klara
innan man sätter grävskopan i marken. Paraplyfiberföreningen har för avsikt att finnas till hjälp för
samtliga dessa föreningar.
–

Anledningen till att det finns så många fiberföreningar är väl att man under uppbyggnadsfasen
måste begränsa sig så att projektet blir hanterbart sett till geografiskt område och antalet
medlemmar, berättar Christer Eliasson, ordförande i Falbygdens Paraplyfiberförening som
fortsätter: Det finns faktiskt ändå en del vita fläckar på Falbygdens fiberkarta där invånarna
ännu inte startat upp några fiberprojekt, områden som vi i Paraplyföreningen gärna ser att man
startar upp i.

Fiberföreningar på landsbygden har normalt mellan 100-300 anslutna fastigheter och omfattar någon
eller några socknar.
–

Efter att fibern ligger i backen och allt är igång, hamnar fiberföreningen dock i en ny verklighet
– en förvaltningsfas där man upptäcker att det finns stor anledning till samarbete – inte minst
när det senare är dags att göra ny upphandling av kommunikationsoperatör, menar Christer.
Resultatet av sådana upphandlingar visar sig i hur låg månadskostnad medlemmarna kan få för
Internet, TV och telefoni – hur många TV-kanaler och hur snabbt bredband som erbjuds inom
den kostnaden.

Och visst är det lätt att förstå resonemanget där 1000 medlemmar kan förhandla fram bättre avtal
tillsammans än 100 kan på egen hand.
Ett aktuellt projekt som paraplyföreningen just genomfört är att ta in offerter för ekonomitjänsterna. De
flesta fiberföreningar är momspliktiga verksamheter som fakturerar samtliga medlemmar de nyttjade
tjänsterna varje kvartal. När det finns kunniga och intresserade medlemmar som kassörer är det kanske
inga problem men en del föreningar kan efter att byggprojektet är klart, uppleva att det blir svårare att
finna frivilliga krafter som tar hand om återkommande uppgifter.
–

Av den anledningen har vi nu tittat på hur ekonomibiten kan lösas i föreningarna framöver,
berättar Christer. Vi har tittat lite från olika håll – om föreningen vill göra en hel del själva eller
leja bort så mycket som möjligt, om man vill fakturera via medlemsregistret på sin egna hemsida
eller låta någon annan sköta hela uppdraget. Vi har tagit in offerter som vi nu skall presentera
och dela med oss av till fiberföreningarna. Detta sker på vårt nästa stormöte i början av
november. Alla fiberintresserade är välkomna att ta del av vad vi fått fram.

Man kommer också att ha Länsstyrelsen på plats genom dess fiberexpert Monica Ek-Remmerth. Hon
kommer att berätta om de omarbetade reglerna för kanalisationsstöd, något som är extra intressant för
de föreningar som nu väntar på grönt ljus att sätta igång och de som ännu inte startat upp.
Paraplyföreningen är också involverad i en gemensam hemsidesplattform som fler fiberföreningar kan
köpa in sig på. En av medlemsföreningarna tog från början fram en lösning för hemsida vilken sedan
har anammats av ytterligare en förening samt paraplyföreningen själv.
–

Det underlättar arbetet i ett fiberprojekt oerhört mycket om man har en effektiv
kommunikation med medlemmarna, berättar Conny Johansson, sekreterare i Fiber Östra
Falbygden och styrelsemedlem i paraplyföreningen. Vår egen förening har i två år nu, haft
mycket god nytta av att hemsidan inte bara är en plats för såväl information som
dokumentation, utan även ombesörjer medlemsutskick både via email och sms i de fall Internet
råkat ligga nere. Då fungerar som bekant inte mailen, avslutar Conny.

Christer och Conny påpekar att Paraplyföreningen och dess verksamhet fortfarande är i sin linda. Allra
helst ser man att ALLA fiberföreningar i bygden ansluter sig och kommer till de informationsmöten
som ordnas. Eftersom man erhållit ett bidrag som täcker föreningens uppstartskostnader är dessutom
medlemsavgiften gratis det första verksamhetsåret. Nästa stormöte är alltså i Skörstorp torsdagen 6/11.
Dit är alla intresserade välkomna – att lyssna, lära, byta erfarenheter och tankar, träffa andra föreningar
samt teckna medlemskap i paraplyföreningen om inte annat!

