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Verksamhetsberättelse  

Väring sydost fiber ekonomisk förening 2019 
 

Styrelsen har efter föreningsstämman bestått av Ingela Eriksson ordförande, Kjell Nilsson 

vice ordförande, Gun-Britt Eriksson kassör, Björn Holmgren sekreterare, Bengt-Göran 

Hammenfors, Karl-Gunnar Johansson, Klas Ahlqvist, Emma Friberg ersättare och Carl-

Gunnar Emanuelsson ersättare. 

Revisorer har varit Lars Skogsberg, auktoriserad revisor på Skogsberg Revision AB, och 

Karl-Åke Hell, med Orvar Eriksson som ersättare. 

Valberedningen har bestått av Håkan Nyström, sammankallande, Ingemar Lundgren och Berit 

Lidell. 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten. Föreningsstämman ägde rum 

den 24 april i Horns bygdegård med 24 röstberättigade medlemmar. 

Föreningen har totalt 542 medlemmar, 2 nya medlemmar tillkom.  

Under året har arbetet fortsatt med att ansluta ytterligare kunder i 3:e chansen. De fastigheter 

inom etapp 1 och 2 som inte var med vid första etableringen gavs möjlighet att ansluta sig. Vi 

har möjlighet att få stöd även för denna utökning av området.  

Värings skola har under året anslutits till fiber genom föreningens nät. 

Under året har Ellevio fortsatt nedgrävning av elledningar i området öster om Väring. I och 

med det har föreningen fått möjlighet att samförlägga slang för fiber till några fastigheter i 

området som inte tidigare varit anslutna.  

Under året har några avgrävningar skett i nätet. Styrelsen håller nu på att ta fram ett verktyg 

för att kunna rapportera och redovisa störningarna. 

Styrelsen har arbetat med att kunna slutredovisa etapp 3 under 2020 och därmed erhålla 

återstående del av bidraget från jordbruksverket. 

Styrelsen har deltagit på informationsmöten för fiberföreningar i Skövde kommun och andra 

samverkansorgan.  

Föreningens medlemmar betalar oftast sina fakturor i tid, även om det ibland behövs 

påminnelser. För att underlätta betalningarna planeras nu för att vi ska kunna använda 

autogiro eller e-faktura.  
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Fiberutbyggnaden gör vi för att vi ska få goda möjligheter att bo och verka på landsbygden 

runtom, och i Väring. De flesta nyinflyttade har hittills övertagit fibertjänster där de funnits 

och flera som varit utan fiber drar nu in nytt, till självkostnadspris. Att det finns fiber är bra 

för de boende och ett bra säljargument när någon flyttar. Vi lever i en modern landsbygd! 

Styrelsen vill på detta sätt rikta ett stort tack till alla som medverkat för att möjliggöra denna 

landsbygdsutveckling.  

Väring 2 april 2020 
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