
	  

	  
Årsstämma	  i	  Fiberparaply	  
	  
	  
Falbygdens	  Paraplyfiberförening	  utgör	  en	  samarbetsorganisation	  mellan	  de	  olika	  fiberföreningarna	  i	  
Falköpings	  kommun.	  Verksamheten	  har	  pågått	  i	  ett	  och	  ett	  halvt	  år	  och	  hittills	  är	  ett	  tiotal	  föreningar	  
medlemmar	  i	  paraplyet.	  	  
	  
Avsikten	  är	  att	  man	  skall	  utbyta	  erfarenheter,	  hjälpa	  varandra,	  underlätta	  sammankopplingar	  av	  nät,	  
verka	  för	  att	  de	  vita	  fläckarna	  på	  Falbgdens	  fiberkarta	  på	  sikt	  försvinner	  och	  kanske	  främst	  i	  framtiden	  se	  
till	  att	  upphandlingar	  görs	  tillsammans.	  Hittills	  har	  styrelsen	  ordnat	  fem	  välbesökta	  stormöten	  på	  olika	  
teman	  dit	  medlemsföreningarna	  kunnat	  bjudas	  in.	  	  
	  	  
Nya	  fiberstödet	  
Även	  årsmötet	  utgjorde	  ett	  tillfälle	  till	  fördjupad	  kunskap	  med	  två	  gästföreläsare.	  Monica	  Ek-‐Remmerth	  
från	  Länsstyrelsen	  presenterade	  ramarna	  för	  det	  nya	  fiberstödet	  och	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  för	  de	  
föreningar	  som	  nu	  söker	  fiberbidrag.	  Redan	  den	  första	  oktober	  stängs	  möjligheten	  att	  söka	  bidrag	  i	  den	  
här	  omgången.	  
	  
Fibersamverkan	  under	  bildande	  
Gäst	  nummer	  två	  var	  Mats	  Jangdal,	  ordförande	  i	  Myrhult-‐Bålerud	  Fiber	  i	  norra	  Skaraborg	  –	  en	  av	  
initiativtagarna	  till	  ”Fibersamverkan	  i	  Västsverige”.	  I	  regionen	  finns	  flera	  hundra	  fiberföreningar	  vilka	  har	  
tiotusentals	  portar.	  Här	  finns	  givetvis	  många	  gemensamma	  intressen	  och	  problem	  att	  lösa.	  Han	  berättar	  
att	  samverkansföreningen	  planeras	  både	  utgöra	  en	  starkare	  aktör	  vid	  framtida	  gemensamma	  
upphandlingar,	  finnas	  till	  hands	  i	  t	  ex	  juridikfrågor	  mm,	  men	  att	  den	  även	  fungera	  som	  en	  remissinstans	  
för	  myndigheter.	  De	  behöver	  en	  samtalspartner	  även	  för	  landsbygdsnäten.	  	  
	  
Uppmanar	  att	  behålla	  ägandet	  lokalt	  
En	  av	  Samverkansföreningens	  allra	  mest	  akuta	  uppdrag	  är	  att	  informera	  om	  vikten	  att	  landsbygdens	  
fiberföreningar	  behåller	  sitt	  lokala	  ägande	  och	  inte	  ger	  bort	  sina	  nät.	  	  
	  
–Tyvärr	  finns	  det	  en	  hel	  del	  föreningar	  som	  tror	  att	  de	  inte	  orkar	  driva	  sina	  nät	  på	  sikt	  och	  ”säljer”	  eller	  
rättare	  sagt	  ”ger	  bort”	  sin	  investering	  till	  något	  stort	  driftbolag,	  berättar	  Mats.	  Följden	  av	  det	  agerandet,	  är	  
att	  man	  förlorar	  kontrollen	  över	  sin	  investering	  och	  för	  all	  framtid	  är	  i	  händerna	  på	  en	  stor	  koncern.	  Detta	  
riskerar	  att	  ge	  en	  sämre	  utveckling	  av	  såväl	  teknikuppdatering	  som	  tjänsteutbud	  i	  näten	  samt	  sämre	  
prissättning	  till	  kunderna	  på	  landsbygden,	  säger	  Mats	  som	  avslutar:	  Behåll	  ert	  ägande	  lokalt!	  	  	  
	  	  
Årsstämma	  med	  nyval	  
Paraplyföreningens	  årsstämma	  var	  den	  första	  efter	  att	  den	  bildades	  våren	  2014.	  Under	  det	  första	  året	  har	  
förutom	  stormötena	  även	  en	  hemsida	  byggts	  upp.	  Driften	  har	  det	  första	  året	  bekostats	  av	  två	  
bidrag:	  ”Socialt	  entreprenörskap”	  från	  Jordbruksverket	  vilket	  matchades	  av	  Falköpings	  kommun	  med	  
samma	  summa.	  Föreningen	  har	  i	  och	  med	  stämman	  två	  nya	  styrelsemedlemmar:	  Christer	  Persson,	  Ullene	  
och	  Inge	  Gustafsson,	  Borgunda	  som	  ersätter	  Erling	  Nyman	  och	  Torbjörn	  Gunberg.	  Kvarstår	  från	  tidigare	  
styrelse	  gör	  Christer	  Eliasson,	  Marie	  Augustsson	  de	  Wit	  och	  Robert	  Johansson	  jämte	  ersättarna	  Göte	  
Andersson	  och	  Conny	  Johansson.	  
	  
Bildtexter:	  
	  
9092	  
Mats	  Jangdal,	  Fibersamverkan.se	  och	  Monica	  Ek-‐Remmerth,	  Länsstyrelsen	  diskuterar	  fiber	  med	  Falköpings	  fiberföreningar	  i	  samband	  
med	  Paraplyföreningens	  årsstämma.	  
	  
9086	  
Monica	  Ek-‐Remmerth	  introduceras	  av	  Paraplyförningens	  ordförande	  Christer	  Eliasson.	  
	  
9089	  
Mats	  Jangdal,	  Fibersamverkan.se,	  uppmanar	  bygdens	  fiberföreningar	  att	  inte	  ge	  bort	  sina	  nät	  utan	  behålla	  det	  lokala	  ägandet!	  


