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Invigning, utmärkelse, stämma......
Föreningens inbjudan till årsstämma inkl. invigning av vårt fibernät i torsdags kväll (25 april) lockade ca 100 gäster till 
Vartofta samlingslokal. Syftet med denna information är att ge en sammanfattning kring kvällens innehåll och viktig 
information – speciellt till er som inte var där.

Vilken kväll det blev!
Föreningens ordförande Christer Eliasson hälsade alla välkomna och inledde med en historisk tillbakablick från 
föreningens start och den första etappen av fiberutbyggnaden 2012–2013. Den ursprungliga föreningen Fiber Östra 
Falbygden hade 245 medlemmar. I dag håller vi första årsstämman i vår (med Börstig Brismene Bredband) 
sammanslagna förening, som fått namnet Fiber Falbygden, nu med 802 medlemmar. En fantastisk utveckling på 
mycket kort tid! Den kraftiga ökningen av medlemsantalet förklaras dels av fusion mellan Fiber Östra Falbygden 
(FÖF)  och Börstig Brismene Bredband (BBB), som har genomförts under 2018, och dels av en omfattande 
utbyggnad av fibernätet under 2017–2019. Vårt fibernät spänner nu över kommunerna Falköping, Tidaholm och 
Ulricehamn.

Christer pekade också på några av de fördelar vi har som medlemmar i en självägande och oberoende fiberförening:

-  Vi är alla delägare i vårt fibernät - ett faktum som inte ska underskattas. Som jämförelse kan nämnas då 
Falbygdens Energi AB (FEAB) för många år sedan tog över elnätet, som tidigare hade drivits enligt samma ordning 
som vi nu driver vårt fibernät. Ni som var med "på den tiden" kommer säkert ihåg att medlemmarna blev "smått 
förmögna" vid FEABs övertagande. Vi har dock inga som helst tankar att inom överskådlig tid behandla frågan om att 
sälja ut vårt nät till utomstående aktör - fördelarna att driva nätet i egen regi överväger stort.

Tillsammans äger våra drygt 800 medlemmar ca 32 mil stamnät, 4 teknikbodar (Kälvene, Börstig, Åsarp och Vistorp) 
och ca 300 kopplingsskåp. Vårt nät värderas till ca 32 MSEK.

- Vårt förmånliga trippelabonnemang, som upphandlats av föreningen för medlemmarnas räkning, är svårslaget. 
För abonnemanget betalar vi endast 249 kr/månad. Under avtalsperioden, som sträcker sig t.o.m. mars 
2025,  kommer föreningens medlemmar tillsammans att ha sparat in ca 25 MSEK på sin kostnad för bredband, TV 
och telefoni. En besparing som för medlemmarna i utbyggnadsprojektet betyder att det med god marginal täcker 
insatsen för anslutningen (25–30 tkr).

INVIGNINGEN
Föreningens sekreterare Conny Johansson "bytte kostym" för en stund, och som representant 
för NyföretagarCentrum Falköping förrättade han invigningen av vårt utbyggda fibernät. Han informerade om att det 
inom föreningens verksamhetsområde inte bara finns ca 850 permanenta husfhåll utan dessutom även mer än 500 
företag! Han pekade på att möjligheten att ansluta sig till fiber underlättar för företagandet på landsbygden!
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Till sin hjälp vid invigningen hade Conny två av utbyggnadsprojektets områdesansvariga, Per Filipsson Fivlered och 
Kjell Strängby Vistorp. De höll i var sin fibertråd som sedan symboliskt svetsades samman – där det gamla och det 
nya fibernätet binds ihop. En bra symbol också för fusionen mellan de båda ursprungliga föreningarna FÖF och BBB.

          Per Filipsson, Conny Johansson och Kjell Strängby inviger vårt utbyggda fibernät

Redan från de båda ursprungsföreningarnas start 2012–2013, och även under vårt nu i det närmaste avslutade 
utbyggnadsprojekt, har vi samarbetat med vår totalentreprenör Schaktteknik i Tidaholm AB. Vi hade inte varit där vi är 
i dag utan deras insats. Föreningens ordförande tackar för gott samarbete och överräcker blommor till Schaktteknik, 
som representeras av Johan Johansson.

     Föreningens ordförande Christer Eliasson och Johan Johansson, Schaktteknik i Tidaholm AB

ÅRETS FÖRENING I SKARABORG 2018
Till vår invigning hade vi också den stora glädjen att välkomna organisationen "Hela Sverige ska leva".  
Organisationen har utsett vår förening till "Årets förening i Skaraborg 2018". Det ska vi alla känna stor stolthet inför 
och ta som en bekräftelse på allt arbete som har lagts ned för föreningen för att vi skulle få vårt utbyggnadsprojekt i 
hamn på tidtabell. Stort tack till alla områdesansvariga och till alla medlemmar som har deltagit i projektet med ideella 
insatser.
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Organisationen representerades av Hasse Lundmark, ordförande Hela Sverige ska leva Skaraborg och dess kassör 
Mats Johansson. De båda beskrev organisationens arbete och överräckte diplom, blommor och en check på 4 000 kr 
till föreningen.

Organisationens motivering till utmärkelsen

"Föreningen har genom samverkan, samarbete och stora ideella insatser skapat en hållbar organisation som 
gemensamt varit med och bidragit till att digitalisera Falbygden, en framgångsfaktor och nödvändighet för en framtida 
levande landsbygd."

          Mats Johansson, Bitte Sandahl, Christer Eliasson och Hasse Lundmark

Under kvällen gästades vi också av trubaduren Gunnar Carlberg, Dalum som underhöll oss med underbara låtar från 
Elvis, Johnny Cash, Roy Orbison m.fl. Repertoaren inbjöd till allsång och medverkade till en härlig stämning bland alla 
deltagarna.

     Trubaduren Gunnar Carlberg, Dalum
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ÅRSSTÄMMA
Innan första stämman för föreningen Fiber Falbygden tog sin början bjöds gästerna på förtäring och lät sig väl smaka. 
Stämman följde ordinarie dagordning och protokoll från stämman presenteras senare på föreningens hemsida.

                        Ett hundratal intresserade stämmodeltagare i Vartofta samlingslokal

Ett stort tack till alla våra medlemmar, till styrelsen och övriga frivilliga insatser som bidrog till att det blev en fantastisk 
kväll att minnas!
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