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 På väg att avsluta ett projekt!
 Nyligen genomfördes en slutbesiktning av vårt stora utbyggnadsprojekt som har omfattat ca 415

nya anslutningar. Deltog i besiktningen gjorde:

Daniel Andersson, D-konsult, Stockholm (extern besiktningsman)
Johan Johansson, Schaktteknik i Tidaholm AB
K-G Johansson, Fiberkonsulten i Skaraborg AB
Jan Klang, Fiber Falbygden

Besiktningsmannen berömde vårt projekt och tyckte att vi hade ett fibernät av mycket fin kvalitet,
varför enbart några smärre anmärkningar framfördes. 

Dagen efter slutbesiktningen hade vi så det sista byggmötet i vårt stora utbyggnadsprojekt,
något som tog avstamp vid ett stormöte i Bygdegården i Näs i november 2016.  Vi är således på
väg att avsluta ett nästan tre år långt projekt, och föreningen har i och med utbyggnaden nu
drygt 800 medlemmar – mäktigt!

Under hösten kommer vi nu att sammanställa slutliga kostnader och lämna slutrapport till
Länsstyrelsen för att få ut sista delen av det statliga bidraget. Därefter kommer vi att kunna
fastställa den slutliga kostnaden som samtliga nya anslutningar delar på.

TACK
Styrelsen vill tacka alla som har medverkat med insatser under projektets gång: Schaktteknik i
Tidaholm AB, Fiberkonsulten i Skaraborg AB, områdesansvariga i föreningen, medlemmar som
har bistått med ideella insatser (och speciellt till er som fått göra extra stora arbetsinsatser då
behov uppstått). Tack också till markägare och vägföreningar som upplåtit mark och vägar m. fl.
samt till bygdegårdar, hembygdsgårdar och församlingsgårdar inom vårt område som har
tillhandahållit ändamålsenliga lokaler för våra stormöten, byggmöten och styrelsemöten under
byggtiden.

HÅLL FAST VID NÄRHETEN
Tillsammans gjorde vi detta möjligt! Och trots att vi nu är en riktigt stor fiberförening ska vi
fortsätta att värna om vårt lokala engamenag och närheten mellan oss alla. Vi har t ex kvar
organisationen med områdesansvariga som alltid finns nära till hands i socknarna. Gemensamt
äger vi – och driver vi – ett fibernät som vi ju satsat en hel del pengar på men som på sikt
betalar sig genom minskade abonnemangskostnader.
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AVSTOD DU TRIPLE PLAY–ABONNEMANGET?
Merparten av föreningens medlemmar har valt Telia Triple Play, som ger oss TV, bredband och
telefoni för bara 249 kr/månad. För er som valt annan lösning, men som av någon anledning
skulle vilja hänga på trippeln i efterhand, så finns faktiskt den möjligheten kvar ett tag till utan
extra kostnad – men bara fram till mitten av december. För medlemmar som vill teckna
trippelabonnemanget därefter, kommer Telia att debitera ca 2 500 kr i startavgift.

Om du vill teckna trippeln nu med uppstart ca vid årsskiftet, så fyll i abonnemangsblanketten och
skicka in den till föreningen. Hör även av dig personligen så att du försäkrar dig om att den
kommit fram. 
 

 

http://www.fiberfalbygden.se/static/webfiles/11.tripleplayavtal_20180528.pdf
http://www.bravomedia.se/

