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 Medlemsinformation - Samverkan för att
stärka vår medlemsföreningar

 På uppdrag av Falbygdens Paraplyfiberförening förmedlas nedanstående information till
samtliga medlemmar inom Fiber Falbygden ekonomisk förening. 

------

Som ni vet finns det många medlemsägda fiberföreningar i Falköping och flera av näten
täcker delar av närliggande kommuner. Tiden går fort och flera fiberföreningar har funnits
i över 10 år och än idag pågår ett aktivt arbete med efteranslutningar. Sedan snart 10 år
tillbaka etablerades Falbygdens Paraplyfiberförening där merparten av fiberföreningarna
är medlemmar med utgångspunkten att vi är starkare tillsammans.
Paraplyfiberföreningen har sedan den bildades aktivt fört samtal med intressenter för att
stärka fiberföreningarna som en helhet. Denna information syftar till att ge dig insyn i vilka
initiativ vi arbetar vidare med ur perspektivet att vi är starkare tillsammans.

1. Eftersom våra nät tillsammans sträcker sig över flera kommuner har vi haft många
samtal med fiberföreningar i närliggande kommuner om hur vi kan samverka
långsiktigt men framförallt fortsätta med kunskapsutbyte vilket vi alla vinner på.

2. Vi har fört samtal med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen om hur vi kan
säkra upp våra noder d.v.s. våra viktiga knutpunkter så att nya stamledningar kan
etableras mellan våra nät. Vi blir då mer robusta och motståndskraftiga vid
elavbrott och avgrävningar.

3. Vi har haft samtal med Falköpings stadsnät som numera heter Local Connect och
har nya långsiktiga ägare i form av pensionskapital och Falköpings kommun är
fortsatt delägare. Samtalen har varit konstruktiva och vi ser att vi kompletterar
varandra för att stärka kopplingen mellan stad och land. Dialogen bygger på
parollen ”Ett Falköping” med målbilden att initiera samverkan som stärker våra
fibernät och samhället i stort, nedan följer våra idéer

 

a. Local Connect har precis som fiberföreningarna behov av nätförstärkande
åtgärder i form av nya stamnät och vi skall se hur våra gemensamma behov
kan tillgodoses.
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b. Drift och underhåll arbetar fiberföreningarna olika med och i vissa fall kan vi
bli bättre. Local Connect har en utvecklad modell och organisation för detta
och vi skall se hur vi kan samarbeta för att bli än bättre inom området.

c. Idag drivs våra medlemsägda fibernät med syftet att säkerställa kvalitativa
tjänster till låga priser för dig som medlem. Våra nät har ofta en
överkapacitet och Local Connect har operatörskunder som är intresserade
av att hyra förbindelser på kommersiell grund. Detta tycker vi är intressant
för att potentiellt kunna skapa framtida intäkter till fiberföreningarna.

d. Våra nät är dokumenterade på olika vis, Local Connect har lång erfarenhet
från att dokumentera nät och vi skall se vad vi kan lära av dem, idag vet vi
att det vilar ett stort ansvar på enskilda föreningar för att upprätthålla
nätdokumentationen.

Då vi ser flertalet gemensamma utvecklingsfrågor med Local Connect kommer vi arbeta
vidare med förslag på olika samverkansformer för ett långsiktigt samarbete, vi
återkommer i frågan när vi har mer information. Du som medlem i din fiberförening
behöver inte göra något men vill du engagera dig är du alltid välkommen att höra av dig.

Slutligen vill vi uppmärksamma er om att det för tillfället pågår ett aktivt
försäljningsarbete från ett nytt fiberbolag, som vill bygga fiber runt om i våra
områden. Detta är inget vi står bakom och vi anser att man skall vända sig till
närmast fiberförening för anslutning av sin fastighet.

Vi vill inte se mer intrång på våra mark / fastigheter med ett parallellt fibernät.
Föreningarna har redan ett finmaskigt fibernät till mellan 85 – 90 % av våra
fastigheter på Falbygden.

 

Med vänlig hälsning Falbygdens Paraplyfiberförening och dess medlemmar
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