
Från: Falbygdens Paraplyfiberförening info@lofthouse.se
Ämne: Enkät ang förtätning och KO-upphandling

Datum: 27 oktober 2016 10:20
Till: Conny Johansson conny.johansson@lofthouse.se

Ser mailet konstigt ut Ändra e-mailadress www.paraplyfiber.se
 

Medlemsbrev
 Datum: 2016-10-27

 

Enkät ang förtätning och KO-upphandling
I samband med förra veckans årssstämma diskuterades två viktiga saker. Beslut togs att vi snarast skickar
ut en enkät till samtliga fiberföreningar i Falköpings kommun. Styrelsen har möte den 14 november, varför
vi vill ha in svaren från din förening senast den 12/11.

Ladda hem excelfilen med enkäten här!

FÖRTÄTNINGSPROJEKT
Den ena delen i enkäten gäller en eventuell samordning av förtätningsprojekt. Vi tror alla att Telias
förestående nedläggning av gamla kopparnätet snart kommer att visa sig i ett ökat intresse
på efteranslutningar. De fastighetsägare som avstod att ansluta sig till fibernätet när det först byggdes i ert
område kan nu komma att omvärdera detta.

För att effektivisera arbetet funderar en del föreningar på att förekomma frågorna och ta reda på intresset
på förhand – och kanske genomföra förtätningsprojekt under mer ordnade former. Varför då inte samordna
detta med flera föreningar? Och kanske söka nya statliga bidrag för detta? 

Vi har också funderat på de kvarvarande "vita fläckarna" på Falbygdens fiberkarta. Kanske kan även dessa
områden ingå i ett övergripande förtätningsprojekt?

Enligt ett preliminärt utlåtande från Länsstyrelsen så ska ett sådant "paraplyprojekt" kunna få bidrag som
alla andra fiberprojekt men vi kommer att behöva en sammanhållande resurs för projektledning samtidigt
som styrelserna i de enskilda föreningarna givetvis involveras.

Detta är givetvis en fråga som paraplyföreningen kan och bör agera i. Vi vill därför veta mer om hur
förutsättningarna ser ut i varje medlemsförening.

NÄSTA UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR
De äldsta fiberföreningarna närmar sig slutet på sina första KO-avtal. En av de mest självklara fördelarna
med att samarbeta i en paraplyfiberförening, är att vi blir starkare och mer intressanta tillsammans vid
upphandlingar. Just KO är kanske den upphandling som berör våra medlemmar allra mest och där vi kan
spara största peng med en gemensam aktion.  

Styrelsen vill därför ta reda på förutsättningar och intresse kring en gemensam ramupphandling. Vi
har alla olika slutdatum på nuvarande avtal, men har givetvis möjlighet att lösa detta genom en form av
"avrop". Även den förening som precis har ingått avtal och påbörjat t ex en 5-årig avtalsperiod bör kunna
delta i en sådan här ramupphandling. De föreningar som ännu inte är i drift, kanske kan ha möjlighet att
direkt hoppa med på denna gemensamma upphandling. (De föreningar som har tecknat avtal med t ex
Scanova om drift och ägande, behöver dock inte fylla i den delen av enkäten).

DET HÄR ÄR...
...två viktiga frågor för framtiden för oss alla. Vi hoppas att samtliga fiberföreningar på Falbygden fyller i
enkäten efter bästa förmåga och returnerar till conny.johansson@lofthouse.se senast den 12/11. Om ni inte
har möjlighet att ta reda på exakta och säkerställda siffror till dess, gör era bästa uppskattningar så har
vi ändå ett visst underlag vid vårt styrelsemöte den 14:e.

Stort tack på förhand!
Styrelsen
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