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Verksamhetsberättelse 2015 
 

Runt om i landet bildas föreningar för att bygga ut fibernät för data- och telekommunikation.   

I Dala blev starten ett initiativ till att ansluta intresserade fastigheter till Skaraborgsvatten. 

En förening för detta bildades och i samband med utbyggnaden av dricksvatten grävdes 

kanalisation ner för att möjliggöra också en fiberutbyggnad. Det visades sig finnas ett 

intresse hos fler fastighetsägare, än de som var med i vattenföreningen, att vara med i en 

utbyggnad av fiber. För att bättre kunna hantera dessa båda utbyggnader och driften i 

framtiden skapades en ny förening för fiberutbyggnaden. Föreningen DALA-bygdens fiber 

ekonomisk förening bildades formellt i april 2013 och registrerades hos Bolagsverket.  

 

I ett senare skede tog fastighetsägare i Dala by initiativ till kanalisation och anslöt till 

fiberföreningen som därefter ansvarat för fiberfyllning och kommunikationsoperatör. 

Dalabygdens fiber omfattar nu såväl byn som landsbygden och föreningen har 56 

medlemmar. 

 

När år 2015 sammanfattas kan styrelsen konstatera att fibernätet är i full drift och medlem-

marna har fått möjlighet att teckna avtal med olika tjänsteleverantörer var en förutsättning 

för ekonomiskt bidrag till ett öppet nät.  

 

Styrelsen och föreningen har nått målet att färdigställa kanalisation, upphandla fiberfyllning 

samt teckna avtal med en kommunikationsoperatör vilket har gett Dalabygden framtidens 

infrastruktur för data- och telekommunikation. 

 

Styrelsen 2015 

 

Vid årsmötet i mars 2014 utsåg följande styrelse:  

Carl-Eric Gabrielsson, ordförande 

Mariette Wilhsson, kassör 

Agneta Tilly, sekreterare 

Mikael Svensson och Anders Johansson, ledamöter 

Andreas Fahlgren och Roland Nilsson, suppleanter.  

 

Till revisorer valdes Gunilla Bertelsen och Helene Engström med Pernilla Svärd som 

suppleant.  

 

Till valberedning utsågs Kjell-Åke Svensson och Patrik Nilsson. 
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Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året kunnat följa medlemmarnas uppstart som brukare av fibernätet. Det 

har varit ett fåtal störningar när inkopplingar har skett och till stor del har de olika opera-

törerna löst kundproblemen. Föreningen har inte behövt göra några ytterligare investeringar i 

nätet och tjänsterna från kommunikationsoperatören Telia har fungerat. 

 

 Hemsidan www.dalabygdensfiber.se är fortsatt en informationskanal till 

medlemmarna och kan användas vid eventuella störningar Mariette Wilhsson har 

publicerat information från ElTel under installationsarbetet och när det varit viktig 

information har också mail skickats ut till medlemmarna.  

 

 Bankkonton och redovisning är idag utformade på ett sätt som fungerar bra för 

föreningen. Eftersom varje medlem har avtal direkt med sin tjänsteleverantör sker 

ingen fakturering via föreningen vilket håller ner arbete och kostnader för ekonomi-

hanteringen. 

 

 Medlemslistor har tidigare upprättats men justerats och kompletterats med 

fastighetsbeteckningar m m. Dessa listor har utgjort underlag för installationer. 

Arbetet med listorna fortsätter och uppdateringar sker vid fastighetsbyte men också 

när medlemmar ex byter e-postadresser. 

 

 I Falköpings kommun har under senare år flera fiberföreningar bildats. För att 

underlätta erfarenhetsutbyte, framtids samarbeten m m har en paraplyförening 

bildats. Dalabygdens fiber har anmält intresse att få delta och deltagit i några av 

träffarna. Vi i styrelsen bedömer att det i framtiden kan ges möjlighet till bl a 

gemensamma upphandlingar av support, ekonomitjänster och försäkringar. 

 

 Försäkring för kanalisation och fiberinstallation har tecknats i samverkan med 

vattenföreningen. 

 

 

Föreningens ekonomi 

 

Den totala kostnaden för fiberprojektet blev 766 352 kronor. Avskrivning sker under 10 år 

med 76 635 kr/år.  

Sammanfattning av år 2015: intäkterna under året var 11 770 kronor och utgifterna 26 924 

kronor. Kostnader under året har varit bl a bankostnader, försäkring, hemsida och inköp av 

en utrustning för utsättning av ledningar. 

 

 

Framtida arbete för styrelsen 

 

Styrelsen vill framhålla vikten av att nu inleda arbetet med att bygga en långsiktigt stabil 

ekonomi i föreningen för de kostnader som kan komma i form av reparationer men också 

bygga för en återinvestering på sikt.  

 

Samarbetet inom paraplyföreningen inom Falköpings kommun kan ge underlag för framtida 

upphandlingar av såväl operatörer som tjänsteleverantörer. Det finns mycket som talar för en 

http://www.dalabygdensfiber.se/
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stark utveckling av utbud, en konkurrens avseende priser och föreningens styrelse kan få 

goda råd och finna underlag för utökade samarbeten med andra föreningar framöver. 

Myndigheter uppmanar också nätägare och föreningar att i framtiden koppla ihop nät för att 

minska sårbarheten. 

 

Vi i styrelsen hoppas att arbetet med fiberutbyggnaden kommer att vara till nytta för alla 

medlemmar under lång tid framöver och utgöra en del av framtidens samhällsstruktur. 

 

 

Dala 2015-05-26 
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